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 قواعد النشر ابجمللة
جملة العلوم االقتصادية والسياسية جملة دورية علمية نصف سنوية حمكمة تصدر عن كلية االقتصاد والعلوم السياسية 

تمام الكلية وتعد الدورية أحد جتليات اه واالقتصادية،القضااي واملوضوعات السياسية وتتناول  وليد(،بين  )جامعة
شر الدراسات اجلادة عن طريق ن ليبيا؛واإلسهام يف تطوير البحث العلمي والتعليم العايل يف  اجملتمع،مبجال خدمة 

 دقيقة.معايري علمية  إىلواملتميزة استناداً 
 بحثية جلميع األكادمييني وأساتذة اجلامعات والباحثني املتخصصني يف اجملاالتترحب اجمللة بنشر اإلسهامات ال

ع توافر الشروط م واالجنليزية،وتقبل البحوث والدراسات ابللغة العربية  واالجتماعية،السياسية واالقتصادية 
 الدراسة:والضوابط التالية يف البحث أو 

 كرتوين.اإللومات عن مكان عمله ومستواه العلمي وبريده يرفق البحث أو الدراسة ابسم الباحث ومعل أن- 1
 واملوضوعية.يتسم البحث ابجلدة واألصالة العلمية  إن- 0
يكون قد سبق نشره كلياً أو جزئياً ورقيا أو الكرتونياً وأال يكون مرشحاً للنشر يف الوقت نفسه يف أي وسائل  أال- 3

  أخرى.نشر 
املنهجية املتعارف لعلمية و ر فيه شروط البحث العلمي املعتمد على األصول امبنهج علمي دقيق وتتواف يتقيد- 4

العلمي  لوب التوثيقألسوالتزام قواعد توثيق املصادر واملراجع وفقاً  األكادميية،يف كتابة البحوث والدراسات عليها 
 احملكمة.املعتمد يف إصدارات املنشورات 

 الدراسة.وأن تقدم إضافة علمية أصيلة يف موضوع  لة،اجملتندرج املادة ضمن جماالت اهتمام  أن- 5
ختضع املادة العلمية للتقومي والنقد من قبل مقومني أثنني وهليئة التحرير أن تطلب إجراء التعديالت الالزمة  – 6

 حمدد.قبل املوافقة على النشر ويف أجل 
  .املالحقصفحة مطبوعة مبا يف ذلك  00يزيد عدد صفحات البحث عن  ال-7
( ونوعه 12اخلط ) ويكون حجم( CD( نسخ مكتوبة، مرفقة بنسخة الكرتونية على )3يقدم البحث من ) –8
(Simplified Arabic )على ( برانمجword 04سم، ارتفاع 17( على حجم ورق )عرض.)سم 

 -التايل: على الربيد االلكرتوين  البحوث،ميكن أن ترسل 
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 محددات السلوك االنتخايب يف ليبيا

  ابوسنينة فوزي التومي علي

 ليبيا - صرباتهجامعة 

 الدراسة:ملخص 
يحاول هذا البحث قياس السلوك االنتخابي في ليبيا وبيان العوامل المتحكمة في طبيعته ،من 
خالل دراسة التطور التاريخي للنظام السياسي والثقافة السياسية السائدة منذ تأسيس الدولة الليبية عام 

ادريس والقذافي ،وقياس تأثير تلك الثقافة على المرحلة ما بعد  وهي فترة حكم الملك 1591-0212
، و دراسة تأثير العوامل 0212و  0210،السيما في تجربة  االنتخابات التي اجريت في العام 0211

االقتصادية والمتمثلة في االقتصاد الريعي على سلوك الناخب ودور رجال االعمال في العملية الديمقراطية 
،وكذلك دراسة دور البنى االجتماعية التقليدية والمتمثلة في القبيلة والجهوية ومدى تدخلها في  واالنتخابية

سلوك الناخب ،والذي تبين من خالل الدراسة بانها تلعب دور محوري في توجيه سلوك الناخب في ظل 
منظمة ين الو دراسة القوان .لسياسية و مؤسسات المجتمع المدنيضعف البنى الحديثة وهي األحزاب ا

للعملية االنتخابية والتي كرست النظام الفردي وحرمت األحزاب السياسية صاحبة البرامج والخطط من 
 اعطى ذياالمر ال فرصة الحصول علي مقاعد اكثر في العملية االنتخابية وتشكيل السلطة السياسية،

 .بر للعوامل االجتماعية والثقافيةدور اقوى و مساحة اك

 :توطئة
نتخابات ححد اهم األدوات المعبرة عن الديمقراطية وتمثل المشاركة فيها الميياس الحييقي تعد اال

لقوة وفعالية الديمقراطية شبه المباشرة وغير المباشرة، فمشاركة الناخبين بالعملية االنتخابية تعد مشاركة 
يطرحها او  الرؤية التيفعلية في رسم السياسات العامة، والتصويت هو عملية اختيار للبرامج والخطط و 

يتبنها المترشح سواء كان فرد او حزب او جماعة سياسية، واختيار الناخب لحزب معين او شخص معين 
 انعكاس للسياسات والبرامج التي يرغب في وجودها او يكون راضي عنها.

م سياسي اان مستوى مشاركة المواطنين وسلوكهم التصويتي في االنتخابات يختلف بطبيعة الحال من نظ
ك فالسلوك االنتخابي ظاهرة اجتماعية سياسية ال تنف ، الى اخر نظرا الختالف الظروف البيئية المحيطة

عن محيطها السياسي والثقافي واالجتماعي مما يؤكد ان لكل منطقة او بلد تجربتها وظروفها التي قد 
بي من يعد النسق السياسي الليتنفرد فيها عن بعض البلدان األخرى، السيما في  الظروف المحيطة ،و 

االنساق المستعصية عن الفهم والممتنعة عن اإلحاطة ،بسبب تشابك العوامل الثقافية واالجتماعية 
واالقتصادية والسياسية ،ولذلك ومن اجل تشخيص الواقع السياسي والسلوك االنتخابي في ليبيا ،وتحديد 
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لتي نطرح اإلشكالية التالية "ماهي المحددات المختلفة ا مختلف العوامل التي توثر في العملية االنتخابية 
 " بياتتحكم في السلوك االنتخابي في لي

 استنادا الى مشكلة الدراسة المطروحة سابقا يمكن صياغة الفرضية التالية:
ألتمثل البرامج السياسية واالقتصادية واالجتماعية التي يطرحها المرشحون عوامل مهمة في تحديد سلوك 

اخب الليبي وذلك بسبب تراكم المشاكل السياسية واالقتصادية واألمنية وعدم قدرة الحكومات المتعاقبة الن
 على ايجاد حلول ناجعة لها.0211منذ

نظرا لضعف الثقافة السياسية لدي الناخب والمرشح يبرز دور العوامل البيئية المحيطة والمتمثلة في 
 ماء اإليديولوجي في التأثير على سلوك الناخب الليبي.العوامل االجتماعية واالقتصادية واالنت

في ظل ضعف الثقافة السياسية بسبب التنشئة السياسية المبنية على نبذ الجماعات واألحزاب السياسية، 
 تبرز العوامل الجتماعية واالقتصادية لتلعب دور مهم وبارز في تحديد سلوك الناخب الليبي.

 أهمية البحث:
ث في محاولة الكشف عن اهم العوامل البيئية الرئيسية المؤثرة في تحديد سلوك الناخب تأتي حهمية البح

الليبي، والذي بدوره يوثر على الفعل السياسي السائد في ليبيا، حيث تكمن حهمية الدراسة استنادا الى 
 مشكلة الدراسة المطروحة سابقا يمكن صياغة الفرضية التالية:

االقتصادية واالجتماعية التي يطرحها المرشحون عوامل مهمة في تحديد سلوك ألتمثل البرامج السياسية و 
الناخب الليبي وذلك بسبب تراكم المشاكل السياسية واالقتصادية واألمنية وعدم قدرة الحكومات المتعاقبة 

 على ايجاد حلول ناجعة لها.0211منذ
 :أهداف الدراسة

 تسعى الدراسة الى:
 السلوك االنتخابي والعوامل المؤثرة فيه.توضح المفاهيم المتعلقة ب (1
 واقع الممارسة السياسية على المستوى المحلي وتحليل حوضاعها والعوامل المؤثرة فيها. (0
 دراسة تأثير النظم السياسية السابقة على الثقافة السياسية السائدة وعلى التنشئة السياسية. (3

 منهجية البحث:
االعتماد على مزيج من المناهج في إطار ما يعرف بالتكامل  إن تعدد جوانب الظاهرة يجعل من الواجب

 على الباحث استعمال مجموعة من ي من كل جوانبه يتعيناالنتخابظاهرة السلوك المنهجي. فلدراسة 
والمنهج  فيها، واهم العناصر التي اثرت المناهج كالمنهج التاريخي لمعرفة نتائج العملية االنتخابية السابقة

 يهتم بدراسة العوامل والظروف البيئية المحيطة والمؤثرة في سلوك الناخب والمترشح بين البيئي الذي
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حليلي لدراسة لوصفي التماضي العملية االنتخابية وحاضرها للتنبؤ بمستقبلها، باإلضافة إلى المنهج ا
 0.نتائج االنتخابيةالالمشاركة السياسية للمواطنين، ودراسة وتحليل 

 الدراسات السابقة:
من الدراساااااااااااات النادرة ،وذلك  تعد المؤثرة فيه لان دراسة السلوك التصويتي في ليبيا وتحديد اهم العوام

في اول انتخابات برلمانية عرفتها ليبيا  0210بساااااابب حداثة العملية الديمقراطية والتي ظهرت مع بداية 
 تخابه بشاااااااااكل مباشااااااااار منوهي انتخابات المؤتمر الوطني العام والذي يعد اول مجلس تشاااااااااريعي يتم ان

الشعب، اال ان المكتبة الليبية لم تخلو من  الدراسات المشابهة التي اهتمت بالعوامل المؤثرة في السلوك 
التصااااااااويتي من خالل دراسااااااااة عملية االختيار الشااااااااعبي للمؤتمرات الشااااااااعبية التي كان القذافي يعتمدها 

 .ومن اهم تلك الدراسات كأدوات ومؤسسات سياسية داخل  النظام سياسي  في ليبيا
 القبيلة والقبلية في ليبيا:

وهي دراساااااة ميدانية اساااااتكشاااااافية قدمتها الباحثة ساااااليمة الطيب الجراري، هدفت من خاللها الى التعرف 
معرفة المؤتمرات الشااااعبية واللجان الشااااعبية و  ألمناءعلى مدى تأثير القبيلة في عملية االختيار الشااااعبي 

اخرى تلعب دور في عملية االختيار الشااااعبي باإلضااااافة الى ذلك العامل الذى  ما اذا كان هناك عوامل
القبلي ،والتعرف على اتجاهات االفراد في المجتمع الليبي ممثاًل في العينة  لحددته الدراساااااااااة وهو العام

تماء نمحل الدراسااة تجاه القبيلة في ليبيا ،وتبين من خالل التحليل ان القبيلة تمثل المصاادر الرئيساااي لال
والوصااول للمناصااب الييادية في الدولة ،وكذلك ال يقتصاار دور القبيلة على الدور االجتماعي بل يتعداه 

. وعلى الرغم من محاولة 1من دعم ألفرادها في الوصاااااااول الى المناصاااااااب الييادية  همن خالل ما تقدم
امل المؤثرة في الساااااااالوك الدراسااااااااة ابراز دور العامل الجتماعي واالقتصااااااااادي اال انها لم تدرس كل العو 

االنتخابي ويرجع ذلك لعدة حساااباب منها ،ان شاااكل النظام الساااياساااي لم يكن يعتمد نظام االقترا  الساااري 
المباشار، وانما عبارة عن عملية مختلفة تتمثل في الحضااور الشااخصااي ورفع االيادي ،كما ان النظام لم 

ات تيارات او ححزاب ساااياساااية مختلفة التوجهيكن يسااامح بالحمالت االنتخابية للمرشاااحين ولم يكن هناك 
باإلضااافة الى ان النظام السااياسااي لم يكن يمنح مساااحات حره لتعبير والنقد وابداء الراي  باإلضااافة الى 
عدم وجود قنوات إعالمية او صاااحافة حره ،عليه كان البد من دراساااة محددات السااالوك االنتخابي ودور 

ابقتين من خالل دراساااااة التجربتين السااااا .ديمقراطية البرلمانية الناشااااائةالعوامل المختلفة في ظل التجربة ال
 .0212وتجربة انتخابات العام  0210وهما انتخابات عام 

ان تحقيق هدف الدراساااة الذي يبحث في إمكانية التعرف عن اهم العوامل التي توثر في سااالوك الناخب 
 الليبي يقودنا الى البحث في الجوانب التالية:
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 الطار النظري ولمفاهيمي:اواًل: ا
ان محاولة فهم الساالوك االنتخابي لرفراد في ليبيا وغيرها من البلدان يحتاب بضاارورة الى االطال  على 

 ":السلوك االنتخابي–االنتخابات –المفاهيم المرتبطة به وتحليلها والمتمثلة في "الديمقراطية 
 :الديمقراطية-2

ن مفاهيم الساياساية اساتعمااًل و انتشارًا بين االفراد منذ ظهوره في زميعتبر مفهوم الديمقراطية من حكثر ال
الحضارة اليونانية ،ولقد تطور مفهوم الديمقراطية عبر مراحل تطور الفكر السياسي، بحيث حصبح يعني 
ذلك النمط من حنماط الحكم النيابية ،القائم على حساااااااااااااااس التمثيل او انتخاب هيئة حاكمة تحكم باساااااااااااااام 

خالل حلية الدوائر االنتخابية واالنتخابات العامة والدوروية ،ولكن تطور اساااااتخدامات مفهوم  الشااااعب من
الديمقراطية في اطار الحضااااااااااارات المختلفة ال ينفي بأن المعنى  الحييقي لهذا المفهوم مازال وساااااااااايظل 

 ية عمليعني حكم الشااااااااااعب حو الجماهير لنفسااااااااااها بنفسااااااااااها ،من خالل المشاااااااااااركة والممارسااااااااااة الفعلية لل
 .3السياسية 

ولعال من حهمهاا وحكثرهااا دقاة تعريئ الرئيس  ،من التعريفاات لمصااااااااااااااطلح الااديمقراطياةولقاد ظهر الكثير 
 ،شعب بواسطة الشعب ومن اجل الشعب"األمريكي األسبق حبراهم لنكون في إحدى "خطبه بانها حكم ال

ى بارة بواساااااطة الشاااااعب الوتدل كلمة الشاااااعب على حن يكون الحكم ملكا للشاااااعب ويختص به وتشاااااير ع
اشاااااتراك المواطنين في صااااانع الساااااياساااااة وممارساااااة الرقابة على ممثليهم او نوابهم وتعني عبارة من حجل 

 الشعب حن الحكومة في خدمة الشعب وليس مجرد رعايا لهذه الحكومة.
 2 :ولقد عرفت الديمقراطية في مراحل تطورها عدد من الصور واالنماط المختلفة ولعل حهمها

ة من حي بوالتي تعني حكم الشاااعب لنفسااه بنفساااه دون الحاجة الى وسااايط او رقا: الديمقراطية المباشاارة-
تلك  ةومن حمثلة الديمقراطية المباشااار  ،ن الشاااعب هو صااااحب السااايادة الحييقةعلى اعتبار ا ،جهة اخري 

 .دينة حثينا في الحضارة اليونانيةالتي عرفتها دولة الم

وهى ذلك النو  من الديمقراطية الذي يمثل حالة وسااااااااط بين الديمقراطية  ،رةالديمقراطية شاااااااابه المباشاااااااا-
 ن في اطار الديمقراطية شااااااابه المباشااااااارة ال يشااااااااركو  ن فالمواطنو  ،باشااااااارة والديمقراطية غير المباشااااااارةالم

طلب وال ينوب عنهم احد عندما ي ،و الحال مع الديمقراطية المباشرةباستمرار في العملية السياسية كما ه
 .عبيشالديمقراطية شبه المباشرة عن طريق ما يعرف باالقترا  ال قنهم االدالء بارئهم و تتحقم
د عن اوهي مااا يعرف بااالااديمقراطيااة النيااابيااة حيااث ينوب االفر  ،مقراطيااة غير المباااشاااااااااااااارة "النيااابيااة"الاادي-

وبون عنهم نحين يفمهمة المواطنين تقتصر فقط على عملية اختيار مرش ،الجماهير في ممارساة السلطة
على  نظمتوهو النموذب الذي اعتمدته الدولة الليبية حبان المجلس االنتقالي والذي  ،في ممارساااااة الحكم

 عام. 0210عالن الدستوري المعلن من خالل اإل، 0210ضوئه انتخابات عام 
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 :االنتخابات-1
فات حول النزاعات، واالختالإن فكرة االنتخابات تعد من األفكار اإلنسانية القديمة، والتي تساهم في حل 

رحي ما، وقد عرف الرومان القدماء فكرة االنتخابات في اختيارهم للقادة، والشاااااااااااخصااااااااااايات البارزة لتولي 
رضي -بي اإلسالمي عندما كان الصحابة المناصب، والمهام في الدولة، كما حنها عرفت في العالم العر 

 .ا  على اسم صحابي منهميختارون خليفة للمسلمين عن طريق اإلجم-هللا عنهم 

وهي عبارة عن نمط من حنماط المشااااااااااركة الساااااااااياساااااااااية، وتعني االختيار واالنتقاء، وتعرف االنتخابات  
قانونيًا بانها اجراء قانوني يحدد وقته ومكانه في دساااااااااتور او الئحة يختار بمقتضااااااااااه شاااااااااخص او حكثر 

 .9لرئاسة الدولة او لرئاسة او عضوية مجلس او نقابة او غيرها

وتعني كلماة االنتخااباات في اللباة باانهاا: انتخب ينتخب انتخاب الشاااااااااااااايا اختاره انتقاه: اختاره ليمثله في 
اماا اصااااااااااااااطالحاا: االنتخااباات هو اختيار يتحقق على األقل بتصااااااااااااااويت االفراد الذين لهم حق  .6هيئاة

ابية رسااة عهدة انتخاالنتخاب حي الهيئة الناخبة المدعون لممارسااته يمكن النتخاب شااخص او حكثر لمما
التي تم على حسااساها االنتخاب من قبل الناخبين عبر التصويت ة اقتصاادية او نقابية "في المدة "ساياساي

 7.والتي تمنحه الهيئة الناخبة الشرعية الضرورية لممارسة سلطة المهمة موضو  االنتخاب

يعد من  ديفيد استون لالنتخاباتومن خالل التمعن والقراءة للتعريفات المطروحة يمكن القول ان تعريئ 
بير ، حيث يعرفها "بانها عبارة عن تعفياه كال جوانب العملية االنتخابيةاشاااااااااااااامال التعريفاات والاذي يحادد 

يقدمه المواطنون عما ينتظرونه من النظام السااااااااااياسااااااااااي ويقوم هذا األخير بالتعبير عن تلك االماني في 
 . 8األخرى في شكل اماني شكل قرارات تطبقه مثيرا ردود حفعال تتجسد هي 

 السلوك االنتخابي:-4
لوك كان هذا الساايعرف الساالوك بانه "كل حوجه النشاااط التي تصاادر عن الكائن الحي "االنسااان"، سااواء ا

ي او عقلي او ويكون عادة على شاااااااااااكل حي نشااااااااااااط جسااااااااااامي او حركي او لفظ ،ظاهر ام غير ظاهر
 5.ابات لمثيرات معينة داخلية او خارجية "يصدر من الكائن الحي كاستج ،اجتماعي او انفعالي

لسياسي ا لسالوك اإلنسااني بشاكل عام والسلوكو يعتبر السالوك االنتخابي عبارة عن شاكل من اشاكال ا 
حولنا من ظواهر سااااااااااياساااااااااااية مختلفة  ي ومعرفته وتنبو به يسااااااااااااعدنا على فهم ما يجر ، بشااااااااااكل خا  

ة ويعرف الزار ساااافليد الساااالوك االنتخابي "بانه وحد .،ونشاااااطات مختلفة يقوم بها الناخبون والمترشااااحون 
عض كما يعرفه ب سالوك متسالسال موجه نحو هدف ينتهي بشاكل متكامل لمصلحة حزب او مرشح ما "،

الباحثين "بانه جميع األفكار والممارسااااااااات و الوجدانات الموجبة والسااااااااالبة التي تصاااااااادر عند اختياره ما 
 .12يمثله في المجتمع "
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االنتخابي مجموعة من الدالالت السياسية والنفسية واالجتماعية ،فالسلوك االنتخابي هو ويحمل السالوك 
كذلك يهدف و ، سلوك إلظهار الوالء للنظام السياسي بمنحه الشرعية للحكام او برفضه لنظام حكم معين

صااااويت تالساااالوك االنتخابي الى اشاااابا  الحاجة الطبيخية للناخب عبر البحث عن االمن واالسااااتقرار ،وال
يمثل وساااااااااايلة لتحرير النفس من قلق كامن في داخلها ،والخوف من المسااااااااااتقبل خاصااااااااااة في حالة عدم 
االساااااتقرار الساااااياساااااي ،وهي الوضاااااخية  المشاااااابه للحالة الليبية ،وكذلك يحمل السااااالوك االنتخابي داللة 

 .  11يها  ويوثر فاجتماعية تتمثل في اثبات و تأكيد انتماء الناخب لوحدة اجتماعية معينة يتأثر بها 
 المحددات المؤثرة في السلوك االنتخابي:-ثانيا

ى منطق ليقوم ع لوك الساااياسااااي واالنتخابي بشااااكل خا ان تحليل السااالوك اإلنساااااني بشاااكل عام والساااا
ال ففي عملية التصااااويت االنتخابي  ،وزان تلك العوامل في التأثير فيهوتباين ح ،تعدد العوامل المفساااارة له

لناخب في ا يأخذهاالنتخاابياة والبرامج االنتخاابياة للمرشااااااااااااااحين هي السااااااااااااااباب الوحياد الذي تعتبر الوعود 
ة عوامل تؤثر على  ح معين للتصااااويت له في االنتخابات، وانما هناك عدم االعتبار من حجل اختيار مرشااام

على  رعملية تصويت الناخب، ربما يكون على علم ودراية بها، وربما يفكر فيها دون حن يشعر حنها تؤث
 .عملية تصويته

وتمثل العوامل البيئية المحيطة من اهم تلك العوامل المؤثرة في السااااااالوك التصاااااااويتي للناخب، ولعل من 
د االقتراب البيئي لتحليل العوامل المؤثر في النظام السااياسااي المفكر ديفي احبرز المفكرين الذين اسااتخدمو 

داة ذهنية لتصاور حركة التفاعل بين النشاااطات والذي اسااتخدم تلك العوامل كأ David Eastonيساتون 
من النشاطات االجتماعية، االمر الذي يضعنا امام ضرورة  االسياسية في النسق السياسي وبين ما عده

اساااتعراد ودراساااة اهم تلك العوامل وتأثيرها في سااالوك الناخب الليبي السااايما وانه حديث العهد بمساااالة 
 تمثلة في االتي:االقترا  السري غير المباشر والم

 الثقافة السياسية:-2
وهي مجموعة من الييم واألفكار والمعتقدات الساياساية التي تدخل في تركيبة مجتمع ما وتميزه عن غيره 
من المجتمعات، كما يقصااااد بها كذلك مدى تأثر الفرد او المواطن بهذه الييم في شااااكل ساااالوك سااااياسااااي 

او من جانب حعضاااااء الساااالطة السااااياسااااية تجاه المجتمع من جانب المواطنين تجاه الساااالطة السااااياسااااية ،
م عندما اسااااااااتخدمها األسااااااااتاذ األمريكي 1596ويرجع ظهور مفهوم الثقافة السااااااااياسااااااااية الى العام ، ككل

،حيث اكد الموند ان لكل نمط ثقافي عالقة مع بناء ساااااااااياساااااااااي وتبعا  G Almond”12”غابريال الموند
افة فة الساااااياساااااية تقابلها ثالثة بناءات ساااااياساااااية ففي حين ان الثقلذلك فقد حدد ثالثة حنماط مختلفة للثقا

الدعائية او الضاااااااااايقة ترتبط بالبناء االجتماعي التقليدي غير المركزي ،اما ثقافة المشاااااااااااركة فأنها ترتبط 
ببناء النظم السياسية الديمقراطية ،حيث ان عملية المشاركة السياسية تعد عنصرا هاما في اطار العملية 
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، فاألفراد الذين لديهم مسااتوى تعليمي محدود يتشاااطرون بشاااكل خا  في اغلب األحيان 13قراطية الديم
الراي القائل بان الساااااااااااااياساااااااااااااة تتناول حمور معقدة جدا على الفهم ،وينجم عن ذلك شااااااااااااااعور بعدم حهلية 

 .12المواطنين ويثبط من همتهم على المشاركة السياسية النشيطة 
 19 :افة السياسية توثر في السلوك االنتخابي من خالل التاليوعليه يمكن القول بان الثق

جعل الفرد على قدر من الوعي والمعرفة واالدراكات والقناعات السااااااااااياساااااااااااية التي تمكن الناخب من -1
 .قالني بعيد عن حي ترغيب او ترهيباالختيار الع

نة بين مل دائما على المواز توثر الثقافة الساااااياساااااية على الساااااالوك االنتخابي للفرد من خالل جعله يع-0
 المعايير التي تفرد عليه وقيمه ومعتقداته السياسية.

تجعل المواطن يتحرر من كافة الضاااااااااابوط السااااااااااياسااااااااااية واالقتصااااااااااادية واالجتماعية وحتى الجهوية -3
 )الوالءات القبلية( عند االدالء بصوته.

،من خالل االنفتاح 0211الليبي بعد لذلك وعلى الرغم من المزايا السياسية التي تحصل عليها المجتمع 
 اال ان المواطن والمجتمع مازال، الساياسااي والحريات العامة وممارسااة الديمقراطية عبر صااناديق االقترا 

والتي لم يعرف فيها األحزاب  ،0211يعااني ومتاأثر باالتجرباة الطويلة والممتدة منذ االسااااااااااااااتقالل وحتى 
الذين  نية الكاملة لوساائل االعالم المختلفة ،فالنظامين السااياسااييالساياسااية او التنظيمات المدنية او الحر 

عمل  وانشاااااااااااااء األحزاب السااااااااااااياسااااااااااااية ،فنظام  اعرفتهم ليبيا وهم النظام الملكي او نظام القذافي حظرو 
 1590اال انه تم حظره فيما بعد ،ففي فبراير  1591التعددية الحزبية وان كان متاحاً عقب االسااااااتقالل 

الشااااااابب الذي صااااااااحب  حزاب الساااااااياساااااااية بموجب مرساااااااوم ملكي في تلك المرحلة بساااااااببتم الباء األ
االنتخااابااات النيااابيااة حينهااا ونتج عنهااا قتلى وجرحااه ،وكااذلااك لم يختلف االمر ابااان عهااد القااذافي ،فلقااد 

حزاب و الذي اعتبر إقامة األ 1570لساااانة  17حصاااادر ما يعرف حينها بمجلس قيادة الثورة القانون رقم 
تعرد مرتكبها لإلعدام بموجب القانون، حيث نص األخير في المادة ة خيانة عظمي وجريمة السااااياسااااي

التحاد في ا الثانية منه على ان الحزبية خيانة في حق المواطن وتحالف قوى الشاااااااااااااعب  العاملة الممثلة
 .16االشتراكي العربي 

ألحزاب السااياسااية سااواء في وتجدر اإلشااارة الى ان نظام القذافي قد دحب على اخضااا  كل ما يخص ا 
المناهج الدراسااااااااية ،او المساااااااااجد او وسااااااااائل االعالم وشاااااااابكة المعلومات الدولية الى الرقابة المشااااااااددة 
والصاااارمة ،بحيث يمنع كل ما يخالف رؤية النظام الرسااامية وموقفه من هذه الظاهرة ،وهو ما اساااهم في 

رجية وجب افه انه غزو ثقافي ومؤامرة خجعله يتخذ وضاااااااااااااعًا انبالقيا تجاه كل وافد ثقافي جديد بوصااااااااااااا
وبذلك  سايطرت حيدولوجية طوباوية وصفت بأنها الحل النهائي لجميع مشاكل  ،محاربتها بشاتي الوساائل

وقضاايا الشعوب السياسية واالقتصادية واالجتماعية ،وفي واقع االمر ارتبطت هذه االيدولوجية بشخص 
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إزاحة جميع منافسااايه ساااواء العسااااكرين منهم او المدنيين تولى السااالطة وتمكن من خالل نظام حمني من 
 .17وفي مقدمتهم الحزبيين

لقااد ححاادثاات الطريقااة التي تعاااماال بهااا كال النظااامين النظااام الملكي ونظااام القااذافي مع الظاااهرة الحزبيااة 
همية ح والحزبين ثقافة سااياسااية شااائبة تجاه األحزاب السااياسااية، اذ لم يعرف الليبيون ثقافة سااياسااية تعكس 

األحزاب الساااياساااية في العملية الساااياساااية، ولم يسااامح لهم حصااااًل بان ينضاااموا الى ححزاب ساااياساااية، بل 
واسااااتخدمت جميع الوسااااائل لرفض الظاهرة الحزبية، والتي وصاااالت الى درجة تطبيق حكم اإلعدام ضااااد 

تماء ألحزاب واالنكل من يثبت عليه االنتماء لرحزاب السااااااياسااااااية، االمر الذي ساااااااهم في انعدام ثقافة ا
بل ، التي تطرحها التيارات واألحزاب  السااااياسااااية الحزبي واالهتمام باألفكار والبرامج السااااياسااااية المختلفة

ولد حالة كره وامتعاد ضاد قيام األحزاب الساياساية ،و سااهمت ساياسية  عدم وجود األحزاب السياسية 
اد من تكريس تلك الثقافة فشاااااال جل في ضااااااعف انتشااااااار فكرة االهتمام بالسااااااياسااااااة بشااااااكل عام ،ومما ز 

ناجح لرحزاب والتيارات في تقديم نموذب  0210األحزاب الساااااااياساااااااية التي وصااااااالت الى السااااااالطة بعد 
 .السياسية

 التنشئة السياسية في ليبيا:
لقد عرف مصاااطلح التنشااائة الساااياساااية مع منتصاااف القرن الماضاااي لدي علماء االجتما  ثم انتقل الي  

ساة تأثير التنشئة على سلوك االفراد تجاه النظام السياسي والوطن ،و توصف التنشئة علم الساياساية لدرا
بانها العملية التي يتعلم من خاللها الفرد التأقلم مع المعايير االجتماعية ،على اعتبارها وسااااااااااايلة الفرد 

لذاتي حكثر االييم االجتماعية ،بحيث ان القواعد االجتماعية تبقى منبرساااااااه في االفراد بواساااااااطة الفرد 
من كونها مفروضااااة من عوامل خارجية ،وكذلك من خالل انها عنصاااارا جوهريا في التفاعل االجتماعي 

ظر جتماعية المرموقة في ن،على حسااس ان االنسااان يريد تحساين صااورته عن طريق القبول والمكانة اال
 .االخرين

، ي مقصاااود او غير مخطط لهوتعرف التنشاائة الساااياسااية، بانها كل تعلم ساااياسااي، رسااامي او غير رساام
بحيث تتصل هذه العملية بجميع مراحل حياة الفرد كما تتصل هذه العملية بجميع مراحل حياة الفرد كما 
تشاااااامل هذه العملية حيضااااااا التعليم الصااااااريح الواضااااااح، والتعليم غير السااااااياسااااااي الذي يوثر في الساااااالوك 

ية، او اكتساااابهم خصاااائص شاااخصاااية لها الساااياساااي، وذلك مثل تعلم االفراد بعض االتجاهات االجتماع
 . 18عالقة بالسياسية او لها إثر في السلوك السياسي 

لقد عرفت ليبيا منذ اساااتقاللها حنوا  مختلفة من التنشااائة الساااياساااية، على اعتبار انها وظيفة حسااااساااية من 
فكار السااائدة واألوظائف النظام السااياسااي، ففي النظام الملكي تأثرت التنشاائة السااياسااية بالدول المجاورة 

حينها مثل القومية العربية واالشاااااااااتراكية والصااااااااارا  العربي اإلسااااااااارائيلي، وهي األفكار التي ولدت النظام 
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بدوره اساااااااتخدم كل الوساااااااائل الممكنة لبرس األفكار  ي، والذ1565الذي حكم ليبيا في عام  ي الديكتاتور 
، من خالل كل الوسائل 1577ب له عام التي كان يطرحها القذافي في كتابه األخضر الذي حصدره ورو 

الممكنة، واسااااااااتهدفت التنشاااااااائة كل فئات المجتمع االنه ركزت اكثر على  فئة الطالب من خالل التعليم 
،حيث تعد المدرسة المؤسسة األولى بعد االسرة التي يرتبط بها الفرد في حمايته ،فقد كانت ومازالت من 

وذلك من خالل المناهج الدراسااية والبيئة المدرسااية بما تتضاامن اهم  وسااائل التنشاائة السااياسااية الرساامية ،
من قيم وحفكار توثر في سالوك األجيال الشاابة ومعتقداتها ،ولقد خضعت المناهج الدراسية في مؤسسات 
التعليم في ليبيا لرقابة مشااااااددة من النظام السااااااياسااااااي ،حيث تكيفت المناهج مع رؤية القذافي الواردة في 

،و اساااتخدمت المناهج الدراساااية وخاصاااة مادة الوعي الساااياساااي والفكر الجماهيري في الكتاب األخضااار 
جميع مسااااتويات التعليم ،والتي كانت توكد على نبذ الحزبية واألحزاب السااااياسااااية واعتبار ان الديمقراطية 

 . 15 ةالنيابية جريمة في حق الشعوب وان األحزاب السياسية ال تختلف عن الطائفة او القبيلة او الطبق
وتجدر اإلشارة كذلك الى ان نظام القذافي قد استخدم المساجد وهي تعد من اهم حدوات التنشئة السياسية 
التي خضاااعت الى الرقابة المشاااددة ،حيث تنبع حهمية المسااااجد في التنشااائة بسااابب ان الليبيون عادتا ما 

ساالوك المواطن السااياساااي ،ومن  المساااجد بهالة من القداسااة ،االمر الذي مكنها من التأثير في ن يحيطو 
اهم األساااااااااليب المسااااااااتخدمة من طرف النظام ،توجيه خطب الجمعة وتحديد موضااااااااوعتها بشااااااااكل دقيق 
لتتوافق مع رؤيته وتوجهاته المناهضاة لرحزاب السياسية والديمقراطية النيابية ،ولم يتوقف دور المساجد 

 ية على المسااااجد واساااتمرت في اساااتخدام خطابفبراير ،حيث سااايطرة التيارات الدينية السااال 17بعد ثورة 
ثقااافي مناااهض للحزبيااة والااديمقراطيااة النيااابيااة والتيااارات العلمااانيااة والليبراليااة ،االمر الااذي خلق حااالااة من 

 .د الديمقراطية واألحزاب السياسيةالثقافة المستمرة والتي تحرد ض
تخدم كل الوساااااااائل الممكنة ،ومنها   ولم يقتصااااااار نظام القذافي على اساااااااتخدام التعليم والمسااااااااجد بل اسااااااا

وساااااااائل االعالم المرئية والمساااااااموعة والصاااااااحف والمجالت في احداج تنشااااااائة ساااااااياساااااااية وفق توجهاته 
األيديولوجية وتبير ادراكات االفراد وساااااااالوكياتهم السااااااااياسااااااااية ال ساااااااايما في نبذ األفكار المؤيدة لرحزاب 

ات ها في كتابه األخضاااااااااااااار، حيث عرفت حيبة الثمانينوالاديمقراطياة النيابية والترويج لرفكار التي طرح
والتساااعينات رقابة صاااارمة على شااابكة المعلومات الدولية، فبعض المواقع بما في ذلك مواقع المعارضاااة 

 .02غير المتاحة، فملكية الحواسيب تستلزم تصريحًا رسميًا من الدولة 
 المحددات االجتماعية:-2
في تحديد سلوك الناخب العربي بشكل عام ،والناخب الليبي بشكل  تلعب العوامل االجتماعية دور كبير 

 (،يةة ،العشاااااااااااااايرة ،الجهو خا  ،حيث يعتمد النظام االجتماعي على مجموعة من البنى التقليدية )القبيل
في تركيبته االجتماعية االمر الذي يجعلها ذات دور فاعل في تشااااكيل الساااالوك االنتخابي ،ال ساااايما في 
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د البني الحديثة )مؤساساات المجتمع المدني ،النقابات ،األحزاب السياسية (،والتي ظل ضاعف وعدم وجو 
تعمدت األنظمة السااااااااااياسااااااااااية المتعاقبة على حكم ليبيا محاربتها وتهميشااااااااااها كم تبين لنا ذلك من خالل 

 تي كانلالقوانين الصااااااادرة بمنع األحزاب السااااااياسااااااية، وعدم السااااااماح بوجود اراء فكرية مخالفة لرفكار ا
 .يروب لها النظام السياسي

ان طبيعة المجتمع الليبي المتميزة بساااايطرة بنى قديمة تركز على عالقات القرابة، والجهوية والمحسااااوبية 
وجميعها ظواهر تكبح سايرورة نمو ثقافة ساياساية عصرية، كما تمنع ظهور نخب سياسية وفكرية متمرنة 

ط موضااوعية تحددها المصاالحة العامة للمجتمع على الممارسااة السااياسااية المؤسااساااتية الخاضااعة لضااواب
 .01مصالح فئوية ظرفية وضيقة األفقوالدولة وليس نزوات فردية او 

 :يالوالء القبل
ان مفهوم القبيلة والعشااااايرة يرمزان الى تكوينين اجتماعين واسااااااساااااين في حياة المجتمعات التقليدية ،وقد 

لقد كان في حياة المجتمع الليبي بشكل كبير وواضح ،ف حدت القبيلة دورها التاريخي والتنظيمي والسياسي
لها الدور البارز في محاربة  االساااااتعمار اإليطالي ،وكذلك  كان لها مسااااااهمة كبيرة في تأسااااايس الدولة 
الليبية ودعم النظام الساااااااياساااااااي الملكي او نظام القذافي وكانت القبيلة الوسااااااايلة الكبرى للحصاااااااول على 

لرفراد ،ومن خالل تتبع التطورات التاريخية للنظام  لمراكز اإلدارية او السااياساايةالمنافع االقتصااادية او ا
بناء  اللذان حكماء ليبيا قد اعتمدا توزيع المناصااااب نان النظامين السااااياساااايي، السااااياسااااي الليبي يتبين لنا

ية المختلفة بعلى الوالء للنظام السااياسااي واالنتماء القبلي ويمكن مالحظة ذلك في تشااكيلة الحكومات اللي
 .التي لم تخلو من حبناء اليبائل الكبرى سواء في الشرق او الوسط او البرب او الجنوب

 قانون االنتخابات: -4
حصاااااااااااادر المجلس  0210، ففي 0211لقد عرفت الدولة الليبية صاااااااااااادور قانونين لالنتخابات بعد العام 

المؤتمر الوطني العام، وفي العام  الخاا  باانتخاابات0210( لسااااااااااااااناة 2الوطني االنتقاالي القاانون رقم )
وبالرغم من حن ( بشاااااأن انتخابات مجلس النواب 12حصااااادر المؤتمر الوطني العام القانون رقم ) 0212

ليبيا شااهدت عملية كبيرة من الحشااد والمشاااركة إلجراء انتخابات عامة ألول مرة على ساابيل غير جهوى 
 الملكيتخااابااات حييييااة تنظم في ليبيااا منااذ الحكم حول ان 0210العااام  انتخاااباااتاو قبلي ، حيااث كاااناات 

ين، بما بتسااااجيل حساااامائهم في سااااجالت الناخب نليبي عدد كبير منالسااااتينيات حيث قام  فيشاااابه النيابي 
ممن لهم حق التصاويت. كما لم تصدر الحكومة اية قيود على تشكيل األحزاب، مما  %82يعادل نحو 

، والسياسية الفكرية، من مختلف التوجهات االنتخابيةتكتالت تشاكيل العشارات من األحزاب وال فيسااعد 
مقعدا، فيما تنافس على  102مرشااحا، تنافسااوا على  0115 لالنتخاباتوبلغ عدد المرشاحين المسااتقلين 

مرشاحا، نصافهم تقريبا من النسااء، وهو ايضا عامل جديد  917لرحزاب  المخصاصاة 82المقاعد الااااااااااااااا
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 نتخاباتااللاذى طاالما ما مثل الناخب فيه زعيم القبيلة من الرجال. وعقدت على النظاام القبلي المعتااد ا
من عدد المقاعد، والنظام الفردي المساااااااااااتقل  %22، حيث خصاااااااااااص لها في ليبيا بنظام القوائم الحزبية

عن تفوق تحالف القوى الوطنية الذي يقوده  االنتخاباتمن عدد المقاعد. وحساااافرت  %62وخصااااص له 
مقعًدا من  35وعلى األحزاب اإلسااااالمية، وحصاااال على  حسااااوب على التيار الليبرالىل الممحمود جبري

ناء. بينما فاز بمقاعد مقعًدا لحزب العدالة والب 17مقعًدا المخصاااااااااصاااااااااة للكتل الساااااااااياساااااااااية، مقابل  82
مقعدا، حغلبية من األفراد ذوى الصااالت القبلية و العشااائرية. ورغم فوزه على  102، و عددها المسااتقلين

يبراليين تحالف الل حخفق، فقد المقاعد المخصاااااصاااااة لرحزاب فيالتشاااااريخية  االنتخاباتإلساااااالميين في ا
لحكم جبريل في تولي المناصاااب االسااااساااية في ا محمودالساااابق  االنتقاليالليبيين برئاساااة رئيس الوزراء 

لى الحكومة ع فحصاولهم على األغلبية مكنهم من التصويت ية وطنية يهيمن عليها المساتقلون.في جمخ
ر من ،وينتقد عدد كبي الجديدة بدون تحيزات ساااااااااااياساااااااااااية واضاااااااااااحة ولكن باعتبارات جهوية وقبلية بحتة

النظام الفردي الذي يشاااااااااجع على تقوية نفوذ القبيلة امام األحزاب والتيارات الساااااااااياساااااااااية،  نالساااااااااياسااااااااايي
لوك جهوية وتأثيرها في الساااااااااااااافااالعتمااد على نظاام الترشااااااااااااااح الفردي يزياد من قوة االنتماءات القبلية وال

( المنظم 12االنتخاااااب ،وعلى الرغم من االنتقااااادات الموجااااه للقااااانون الساااااااااااااااااابق اعتمااااد القااااانون رقم )
على نظام االنتخاب الفردي ولم يمنح فرصااااة لرحزاب السااااياسااااية وهو  0212لالنتخابات البرلمانية في 

باات الجهويااة والقبليااة دور كبير في االمر الااذي حرم الموطن من اختيااار برامج حزبيااة واضااااااااااااااحااة ،ولع
 .00اختيارات وسلوك الناخبين 

 العوامل االقتصادية:
ان العالقة بين االقتصاااد والسااياسااة عالقة ارتباط وتشااابك، فاالقتصاااد يوثر في السااياسااية وكذلك توثر  

السياسية  ةاألخيرة في االقتصاد بشكل كبير، ومن خالل ذلك يبرز لنا حهمية االقتصاد في تحليل الظاهر 
ة الى غالف مالي وميزاني ببشاااااااكل عام والسااااااالوك االنتخابي بشاااااااكل خا ، فاالنتخابات عادتا ما تحتا

إلجرائها من جهة وللييام بالحمالت االنتخابية، ناهيك عن اهم مساالة في الموضو ، والتي تتعلق بتأثير 
 .03 يره في سلوكه االنتخابيالعامل االقتصادي في الناخب، ودفعه الى االنتخابات حو العكس، وتأث

ان الحديث عن المتبير االقتصاااادي في ليبيا يعود بناء الى عهد االسااااتقالل ،اذ عرف االقتصاااااد الليبي 
عدة تطورات مهمة اثرت في الحياة الساياسية الليبية ،ولعل اهم تلك التطورات اكتشاف النفط الذي حول 

لنظم الساااااياساااااية المتعاقبة على حكم البالد من حية االقتصااااااد الليبي الى اقتصااااااد ريعي ،حيث تحررت ا
ضااااااااابوط في عملية توليد مصاااااااااادر الدخل والتأثير على عناصااااااااار االتفاق وفي اإليرادات من العمالت 

فطبيعة  اليتها حصااالعاألجنبية ،بحيث تمكن النظام السااياسااي من اهمال ضاابوط دافعي الضاارائب لعدم ف
( في توزيع 1563-1591ث استفاد النظام الملكي خالل الفترة )الريع سابقة لوجود النفط في البالد ،حي
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،وتبير 02عليه من المسااااااعدات والهبات الخارجية  لله من تأجير القواعد األجنبية وما يتحصااااا رما يتوف
ليصبح االعتماد شبه كلي على 1563هذا الوضاع بعد اكتشاف النفط وتصديره بكميات تجارية في عام 

تفا  الكبير في حساااعار النفط في الساااوق العالمية نتيجة لحرب حكتوبر بين مصااار عائدات النفط بعد االر 
خود في للواساااارائيل ،ان الدخل الريعي من النفط فتح الفرصااااة للنظام السااااياساااااي الذي يقوده القذافي  

تجارب ساااااااياساااااااية واقتصاااااااادية ومبامرات عساااااااكرية خارجية عديدة ما كان لها ان ترى النور لوال طبيعة 
. ومن اهم تلاك التجارب 09 احاادي الجااناب وماا توفره ريو  النفط من عاائادات ماالياة هاائلاة االقتصاااااااااااااااد

االقتصااااااااادية  تحويل االقتصاااااااااد الليبي الي اقتصاااااااااد تساااااااايطر فيه الدولة على كل القطاعات اإلنتاجية 
والخدمية االمر الذي اضااااااااعف بل قضااااااااى على  قطا  رجال االعمال ،وعند عودة القطا  الخا  مع 

التسااعينيات  عاد بشااكل مشااوه وغير فعال وتكونت فئة من رجال االعمال ترتبط بعالقات مصااالح  بداية
مع النظاام الساااااااااااااايااسااااااااااااااي وال تلعاب فئاة رجاال االعماال حي دور من اجل التحول لثقافة الحوار والنقا  

حيق توالمشاااااااركة السااااااياسااااااية والديمقراطية واإلصااااااالح الحييقي فهمهم كان دائما االسااااااتمرار في تامين و 
خالل التحالف مع  الحكومة والمؤسااسااات التابعة لها لتكوين حلقات الفساااد اإلداري والمالي ، مصااالحهم

( فال وجود لدور فاعل وحييقي لرجال 0211واالبتعاد عن الجانب السااااااااااااياسااااااااااااي ،اما مرحلة ليبيا بعد )
ناء ان االساااااتث االعمال واساااااتمرت الحال على ماهي عليه بتحقيق المصاااااالح الشاااااخصاااااية ،ويمكن القول

الوحيد ارتباط فئة رجال االعمال ببعض التيارات الساااااااااياساااااااااية من خالل دعم الحمالت اإلعالمية والتي 
 . 06 حهمها تكوين مجموعة من المحطات االذاعية ذات التوجهات السياسية المختلفة

 الخاتمة: 
لسلوك ا والتي مفادها ،ان اخلصات هذه الدراساة في النهاية الى اإلجابة على الفرضية التي انطلقت منه

االنتخابي في ليبيا  ال يتأثر بالبرامج االنتخابية للمرشاااحين بقدر ما يتأثر بجملة من العوامل االجتماعية 
والساااااياساااااية والثقافية واالقتصاااااادية ،فالتحول نحو الديمقراطية  وممارساااااتها في ليبيا  تجربة جديدة  على 

لذلك كان واضاااح من خالل تتبع التطورات الساااياساااية لدولة الليبية الليبيون من حيث الثقافة والممارساااة و 
ومن خالل التجربتين االنتخابيتين التي عرفتهم البالد ،فقلد تأثر المجتمع ، 0212منذ االسااااتقالل وحتي 

 نوالنظام السااياسااي بالتراكمات الثقافية والسااياسااية طيلة عقود من الزمن ،حيث كرس النظامين السااياساايي
لجماهيري كل اإلمكانيات والوساااااائل لمحاربة الظاهرة الحزبية والديمقراطية النيابية ،االمر الذي الملكي وا

خلق حالة من االبتعاد والنبذ لرحزاب الساااااااااااااياساااااااااااااية ،وتعمقت تلك الثقافة بعد التجربة الحزبية بعد عام 
ألمنية  دية واوفشااااال األحزاب المتصااااادرة للمشاااااهد في تقديم حلول للمشااااااكل الساااااياساااااية واالقتصاااااا 0211

حياث جات نساااااااااااااابة   0212ماايو 09،االمر الاذي انعكس على االنتخااباات البرلماانياة التي حجريات في 
الف ناخب  632فعدد المصااااااااوتين  0210المشاااااااااركة ضاااااااااخيفة مقارنة بانتخابات المؤتمر الوطني في 
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اخل الجهوية للعمل داالمر الذي فتح  المجال امام البنى التقليدية مثل القبلية و  068696222مقارنة ب 
الحالة السياسية واالجتماعية وحصبحت احد اهم الوسائل المؤثرة في العملية االنتخابية ومن الدالئل على 

صااوت فقط ومن خالل تأثير القبيلة في الدائرة  531 اااااااااااااااذلك فوز رئيس البرلمان الحالي عقيلة صاالح ب
حتي الليبي هي ثقافة ضااايقة ورعوية في عمومها و ان الثقافة الساااياساااية الساااائدة في المجتمع  االنتخابية،

وانفتاح مسار الحريات والمشاركة السياسية ،مازالت الييم والعادات  0211بعد التبيرات التي حدثت في 
 .القبلية الراسخة في المجتمع ،تلعب دور في التطبيق المعوب للعملية االنتخابية

   :التوصيات
لمبني االختيار الرشااايد والمساااتند لبرامج وخطط المرشاااحين يحتاب الي ان بناء السااالوك االنتخابي القويم ا

 جملة من الخطوات منها.
 تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني وتسهيل إجراءات تأسيسها.-1
 العمل على نشر ثقافة االنتماء لرحزاب السياسية ومساعدتها في الييام بدورها.-0
 ى قوائم حزبية بديل عن المرشح المستقل.تعديل قانون االنتخابات بحيث يستند ال-3
 تفعيل حدوات وسائل التنشئة السياسية لنشر ثقافة الحوار والديمقراطية.-2

 :المراجع
ساااليمة الطيب الحراري ،القبيلة والقبلية في ليبيا ،جامعة قاريونس ،كلية االقتصااااد ،قسااام العلوم الساااياساااية ،دراساااة ميدانية  -1

 .0225استكشافية 
 118عبدهللا حبوخشيم ،موسوعة علم السياسية ،الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع واالعالن ، مصطفي -0
احمااد عيااد نوفاال و احمااد جمااال الطاااهر ،الوطن العربي والتحااديااات المعاااصاااااااااااااارة ،الشااااااااااااااركااة العربيااة المتحاادة ،القاااهرة -3
،0228  ،05 
 118مصطفي عبد هللا ابوخسيم ،مرجع سابق   -2
ادت الساااالوك االنتخابي للمجتمعات المحلية ،دراسااااة ميدانية لسااااكان بلدية تامساااات ،مذكرة لنيل شاااااهادة دراوي عمر ،محد -9

 18،  0218/0215الماجستير ،جامعة احمد دراية حدرار،الجزائر 
 102،  0210جوزيئ الياس ،معجم المجاني المصور ،بيروت، -6
 اخر القرن العشاااااارين "ترجمة عبدالوهاب علوب "،الكويت ،دارصااااااموئيل هنتبتون،الموجه الثالثة للتحول الديمقراطي في حو -7

 07،  1سعادالصباح ،مركزابن خلدون ،ط
 07المرجع نفسه ،  -8
عبدالخالق ،احمد محمد ودويدار ،عبدالفتاح محمد ،علم النفس اصاااااااااااوله ومبادئه ،مصااااااااااار القاهرة ،دار المعرفة الجامخية -5
،1555 ،13-12 

،المركز الجامعي 27اساااااي واثره علي المشااااااركة االنتخابية في الجزائر ،مجلة القانون ،العدد=فتحي بكار ،االغتراب الساااااي12
 .390-391، 0216احمد زبانه،غيلزان،سبتمبر
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،جامعة  58إبراهيم مرتض االعوجي ،الساااااااااااااالوك االنتخاابي وعالقتاه بااالعتقااد بعادالاة العاالم ،مجلاة كلياة ا داب ،العادد -11
 938ببداد ،ببداد  

باره ،حنماط السالوك االنتخابي والعوامل المتحكمة فيه ،دراساة ميدانية لطلبة كلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة  سامير-12
مولود معمري تيزي وزو، مذكرة ماجساااتير في التنظيم الساااياساااي واإلداري ،كلية العلوم الساااياساااية واالعالم جامعة بن يوساااف 

 127، 0227خده ،الجزائر ،
 183-180، 0227الطبيب ،علم االجتما  السياسي ،منشورات جامعة السابع من ابريل ،الزاوية مولود زايد -13
 186المرجع نفسه ،  -12
فيليب برو ،علم االجتما  السااااياسااااي ،ترجمة محمد حمرب صاااااصاااايال ،بيروت المؤسااااسااااة الجامخية للدراسااااات والنشاااار -19

 300-301، 1558والتوزيع 
ابي في المجتمع الجزائر ،دراسااااااااااة سااااااااااوساااااااااايولوجية لعينة من الناخبين بوالية باتنة خالل الجمعي قبوب ،السااااااااالوك االنتخ-16

 0-1، 0212-0225،مذكرة العلوم االجتماعية واإلنسانية ،جامعة الجزائر ،0225االنتخابات الرئاسية 
لسااانة 0217،خريئ 139الفيتوري صااالح الساااطي، الثقافة الساااياسااية في المجتمع الليبي ،مجلة شاااؤون اجتماعية ،العدد -17
32 ،157 
حساااااام على الحاب ،الثقافة الساااااياساااااية واثرها على المشااااااركة الساااااياساااااية في المجتمع الليبي ،مجلة كليات التربية ،العدد -18

 26-09،الجزء األول ،طرابلس ،ليبيا ، 0202السابع عشر ،مارس 
15=Greenstine(fred).”political socialistion in international Encycolopedia of the social scierce 

,New York.Macmillan ,vol,14,1968.p.551 
احمد الزروق امحمد الرشاااااااايد ،واخرون ،اثر حظر العمل والتنظيم الحزبي في ليبيا على نشااااااااوة الثقافة السااااااااياسااااااااية تجاه -02

،المركز 3،المجلد 0215يناير  13،مجلة العلوم الساااااااااااااياساااااااااااااية والقانونية ،العدد 0212-1591الظاهرة الحزبية خالل الفترة 
 .176-179برلين ، -الديمقراطي العربي ،المانيا

 .176المرجع نفسه ،  -01
جوان 15نجيااب يليااه واخرون ،محااددات الساااااااااااااالوك االنتخااابي في الجزائر ،مجلااة دفاااتر السااااااااااااااياااساااااااااااااايااة والقااانون ،العاادد -00

0218  ،228 
ارياار االطااال  عاالااى مااوقااع الااماافااوضااااااااااااااياااااااة الااعاالااياااااااا لااماازياااااااد ماان الاامااعاالااوماااااااات حااول قااوانااياان االنااتااخااااااااباااااااات والااتااقااااااا-03

 ./www.hnec.lyلالنتخابات
األحزاب واالنتخااباات في ظال التعاددية في الجزائر ،مذكرة لنيل شااااااااااااااهادة الدكتوراه تخصااااااااااااااص  القبلياة، خاداوي محماد،-02

 .086،  0213/0212انثروبولوجيا ،جامعة تلمسان ،
 ،3862العدد  الحوار المتمدن، يبيا على حثر ثورة الربيع العربي،التطورات السااااااااااياسااااااااااية في ل عبد العظيم جبر حافظ،-09

  www.ahewar.org/debat/show.art.asp.aid على الرابط0210سبتمبر 
 021مرجع سابق،  ، الفيتوري صالح السطي-06
 020المرجع نفسه ،  -07
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 الدستور الليبي المنشود
 "والمبادئ النشأة طبيعة يف تأصيلية دراسة"

 أمحد البيوني، عياد مفتاح الواعر عمران 

 ليبيا- جامعة بين وليد
 
 :مقدمةال

حدة من وكيان وو زدياد تنامي العنف واألعمال التي ِمن شأنها حن ُتهدد حاوتسارعها و في خضم األحداج 
 اتساعها بين حقاليمها الثالج ومكوناتها االجتماعية وحُفول خصائصهازدياد حجم الفجوة و االدولة الليبية و 

الِيَيِمَية الُمميزة والُمَعبرة عن حصالة وطبيعة المجتمع الليبي السني العربي؛ ظهرت َحاجٌة ُملحٌة لتأسيس 
الوثيقة الدستورية ذات الصببة االجتماعية المعبرة عن اإلرج الحضاري للمجتمع الليبي بجميع عناصره 

للقوة  نظر لها باعتبارها الّتنظيم األمثلللتعايش السلمي في ظل غياب مظاهر الدولة خاصًة وحّن الدولة يّ 
لطات الثالج الرئيسية الّتنفيذية والّتشريخية والقضائية من زاوية ومن  السياسية عبر الّنظر إلى عالقات السُّ
حخرى كمجتمع كلي يحتوي جميع المؤسسات ومستوى الّتراتيب السياسي واإلداري وما تقتضيه من ضبطية 

 اصرها الطبيخية واإلعتبارية وهو ما ُيطلق عليه النظام الّسياسي.لشبكة التفاعالت بين عن
ظرًا ن تقتضي عملية البحث في الدستور من حيث النشأة والتكوين ضرورة اإلستعانة بالقانون الدستوري 

في  تمثلةكما ُتعتبر الدساتير الحديثة تعبيرًا عن الييم للمعنى السياسي لليبرالية الملإلرتباط الوثيق بينهما، 
قيام األنظمة السياسية على مبادئ حساسية تتمثل في سيادة األمة، واإلنتخابات، والبرلمان، واستقاللية 
القضاء، والحريات العمومية، وتعدد األحزاب واقرار مبدح االقترا  العام وهي المبادئ التي تسمح للمواطنين 

 الحكومة. من الّتمتع بنو  من االستقاللية وامتالك وسائل للتأثير على
ولعل نمط من حنماط اإلدارة خاصًة اإلدارة الالمركزية هي الضامن األساس بما تحتويه من مضمونًا 
مهمًا ودورًا جوهريًا في معظم الدساتير الجديدة؛ ولعلها تكون فاعاًل في تحسين فر  النجاح للمرحلة 

 اإلنتقالية ومؤشرًا إلستشراق المستقبل في ليبيا.
موضو  بعيد كيتم تناول الموضوعات التالية في هذا البحث الذي ال تكاد تنفك دراسته وبناء على ذلك س

  .عن القانون الدستوري 

 : مشكلة البحث
لى سيادِة ع ُتعدُّ الدساتير ِسمة من ِسمات دولة القانون؛ كما ُتعدُّ من اإلنتاب اإلنساني ا كمحاولٍة للحفاظِ 

يعة الدستور طب وتنو  مبادئها وما تحتويه من ِقيٍم، عليه: ما ِهَية ا رغمًا من تنوِعهاالدولةِ و إستقرارها
 ؟ وكيئ يكون معبرًا عن اإلرج الِييمي والحضاري للُهوية الليبية؟المنشود في ليبيا
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 :فرضيات الدراسة
ستقاًل مُيعتبر الدستور حافظًا للدولة واستقاللها ُكلما كان معبرًا عن الُهوية المجتمخية الليبية، وكلما كان 

 بداته عن الّتبخية في مبادئه؛ وناشًئا وفقا إلرادٍة وطنيٍة محضة.
 أهداف الدراسة:

 يهدف الباحث من خالل هذه الدراسة إلى ِتباَياِن ا تي:
 حَن الدستور حافًظا للسيادة الوطنية وحاميها. -1
 ُيعدُّ الدستور نتاجًا معبرًا عن خصوصية المجتمع الليبي بتنوعه. -0
 ستور مستقاًل عن غيره حثناء صياغته وفي مضمونه ومبادئه وقيمه.حن يكون الد -3
 ان الّدستور هو حسمى القوانين وحعالها مرتبًة. -2

 :أهمية الدراسة

تكمن حهمية الّدراسة لدى الباحث كمحاولة جادة في إيضاح الضرورة الملحة لنشوء الدستور لمعرفة مالمح 
 تأثيرحفاظ على إستقرار ووحدة التراب الليبي وشخبه؛ واظهار الالدولة المنشودة؛ وتحديد حثر فاعليته في ال

 العكسي في حال فشل محاولة صياغة الدستور والتوافق عليه.
 المنهجان المستخدمان:

 منهج دراسة الحالة   -1
 المنهج التحليلي. -0

 : تعريف الدستور.المطلب األول

 أواًل: الّتعريف اللغوي:
، وتطلق جند والذي تجمع فيه قوانين الملكالذي ُتكتب فيه حسمآء الالدستور كلمة فارسية تعني الدفتر 

حيضًا على الوزير وهي مركبة من من كلمة " دست" بمعنى قاعدة وكلمة "ور" حي صاحب وحنتقلت إلى 
التركية بمعنى "قانون واذن" ُثم تطور استعمالها حتى حصبحث تطلق ا ن على القانون  العربية من

 .األساسي في الدولة
الدستور هو مجموعة من القواعد التي تحدد شكل الدولة ) بسيطة حم مركبة(، ونو  الحكم فيها "

)ملكي حم جمهوري(، وشكل الحكومة)رئاسية حم برلمانية حم شبه رئاسية(، وتبين السلطات التي تباشر 
الدستورية  لوثيقةواختصا  كل منها وعالقتها ببعضها،  وعالوة على ذلك فان ا، بها الدولة وظائفها

 "ُتبين حقوق األفراد وحرياتهم وتصونها وتحميها من الجور واإلعتداء حين كان مصدره
                                                           

  36ص  0791السيد آدي شير ، معجم األلفا الفارسية المعربة ، ، مكتبة لبنان  سنة 
 2102سنة .06عماد الفقي ، الدستور الحالة المصرية ،المنظمة العربية لحقوق اإلنسان،  ص.  
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هذه الكلمة في حصلها اللبوي ليست عربية ويفيد معناها حنها القانون واإلجازة والقاعدة التي يجري على 
  1.الدفتر العمل بموجبها وهو الذي تجمع فيه قواعد الملك والقوانين

 .االصطالحيثانيًا: التعريف 
سلطات وطريقة توزيع هذه ال، بأنه مجموعة األحكام التي تبين شكل الدولة ونظام الحكم فيها وسلطاتها

  2وبيان اختصاصاتها، وبيان حقوق المواطنين وواجباتهم...
صدر عن هيئة ي تيترادف إصطالحي الوثيقة الدستورية والدستور، ويقصد بهما" الوثيقة القانونية الت

بها  رطبقًا إلجراءات خاّصة مبايرة لإلجراءات التي تدا، خاصة غير الهيئة التي تضع القوانين العادية
 .3"تلك القوانين، وتتضمن القواعد المتعلقة بنظام الحكم في دولة معينة في وقت معين

 للمجتمع. اجتماعيةثالثًا: الدستور ُيعبر عن حالة 
قلت تدريجيًا ولكنها إنت، ى صحيحةر يعبر عن الميثاق اإلجتماعي تبقول بأن الدستو إن الفكرة التي تق

إلى مصاف ثانوي لمصلحة مفهوم آخر، قانوني، يسمح بضمان احترام جميع السلطات العامة للقواعد 
خرى ) وهذا يعني حن على كل النصو  األ: الدستورية، الدستور هو في قمة تراتبية الضوابط القانونية

قرارات، إلخ( حن تحترمه، تحت طائلة اإللباء، تعتبر "القوانين الدستورية " حي النو  التي ، مراسيم، وانينق
يؤلف مجموعها الدستور اا متفوقة على القوانين العادية، التي يجب حن تمتثل ألحكامها، وآليات رقابة 

ريًا، في يبقى تفوق الدستور ححيانًا نظدستورية القوانين تضمن هذه اإلمتثالية: إال حنها ال تعمل دومًا و 
                       .4هذه الحالة يكون خضو  الحكام للقانون على شيء من الوهمية

 ظهر في الواليات المتحدة األمريكية، الدستور هو شكل من الميثاق اإلجتماعي نفسه، "بهذا المنظور
قوق إعالنات الح ساسية للدولة:ن المبادئ األوفي فرنسا نوعان من الوثائق المكتوبة التي تعبر ع

إعالن  ،إعالنات الحقوق التي وضعتها مختلف الواليات األمريكية، إعالنات إستقالل الواليات المتحدة)
 حقوق اإلنسان الفرنسي( والدساتير بالمعنى الحصري:

  .األولى تحدد الحقوق الطبيخية لإلنسان التي يجب على الدولة إحترامها 
 نية تحدد تنظيم السلطات العامة والبنية الجوهرية للدولةوالثا.  

                                                           
1 6، ص، جامعة بشار0راسة في التجارب الدستورية المقارنة( مجلة البدر، ع مازن حسن،)القضاء الدستوري طريق نحو الديمقراطية:د. 

2  082عبد العزيز العلي النعيم، أصول األحكام الشرعية ومبادئ علم األنظمة، ص. 

3  ،63ص  2108 حسن البحري ،القانون الدستوري والنظم السياسية ،الجامعة اإلفتراضية السورية، ،الجمههورية العربية السورية، ط 

4  .بيروت للطباعة   0المؤسسات السياسية والقانون الدستوري األنظمة السياسية الكبري ، ترجمة ،د. جورج سعد ط ا موريس دوفرجيه(

 02( ص 0782، بيروت ، لبنان
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إعالنات الحقوق تكون مقدمة الدساتير حو الفصل  وحصبحتمعًا  اندمجاثم إن هذين النوعين من الوثائق 
 ."األول منها

 عالقة الدستور بالقانون الّدستوري. :رابعاً 
بة على ستوري الذي يقوم على فكر حساس مفاده الرقاهناك إرتباط وثيق ال ينفك بين الدستور والقانون الد

دستورية القوانين التي تستمد وجودها من مبدح سمو الدستور والذي من خالله يقتضي في حالة ما مراعاة 
 ها الدستور في نصوصهرحكام والمبادئ واألسس التي حقر جميع السلطات والمؤسسات في الدولة ل

ة على هذا السمو تستدعي تواجد نو  من الرقابة المفروضة على الدستورية، ولعل مفهوم "المحافظ
كما ُيعّد القانون الّدستوري  "... افقها مع ححكام الدستور من عدمهمدى تو  التشريعات واللوائح للتأكد من

  .مرادفًا لمجموعة القواعد القانونية الواردة بالوثيقة المسماة بالدستور
ّن الموضااااااااوعات الدسااااااااتورية التي يتضاااااااامنها الدسااااااااتور ويهتم بها القانون ومن خالل هذا يتبين لنا ح

 الّدستوري هي:
ُيبين الدستور شكل الدولة، وما إذا كانت بسيطة تتركز السلطة فيها في يد الحكومة المركزية  .1

كما هو الحال في جمهورية مصر العربية، حو ُمَركمَبة تتنو  فيها السلطات بين حكومة مركزية 
  .حخرئ في اجزاء من الدولة كما هم الحال في الواليات المتحدة وحكومات

ُيبين الدستور شكل الحكومة، ما إذا كانت رئاسية يتمتع فيها رئيسها بصالحيات واسعة وتكون  .0
مساعد ومعاون له، حو النظام البرلماني الذي ال يتمتع فيه الرئيس بصالحيات  الحكومة مجرد

ة، حو حكومة النظام شبه الرئاسي المختلط التي تجمع بين النظامين واسعة فهو يمثل رمز للدول
  .5الرئاسي والبرلماني

  6ُيبين الدستور نظام الحكم في الدولة .3
 الّتشريخية، والّتنفيذية، والقضائية. الّسلطات العامة في الّدولة: .2
 األشخا  حو الهيأت التي تتولى الّسلطة العامة. .9
 ضها البعض، نو  هذه العالقة، وهل ُهناك فصل ُمطلق حو مرن.عالقة هذه الّسلطات ببع .6

                                                           
   00موريس دوفرجيه، مصدر سابق، ص. 

   الرقابة الدستورية في حماية الحقوق والحريات السياسية في دول صافي حمزة ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه بعنوان دور

 المغغرب العربي ، جامعة 

 .06، ص  2107/2121محمد خير بسكرة. سنة     

  ،276(، ص 0779عبد الغني بسيوني عبد هللا، النّظم السياسية والقانون الدستوري) اإلسكندرية؛ منشأة المعارف. 

 01-06الحالة المصرية ،المنظمة العربية لحقوق اإلنسان مرجع سبق دكره ، ص  عماد الفقي ، الدستور. 

 5 06عماد الفقي ، الدستور الحالة المصرية ،المنظمة العربية لحقوق اإلنسان مرجع سبق دكره ، ص. 

 6   01-06عماد الفقي ، المصدر السابق، ص. 
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الحريات الفردية وضماناتها، وهي الحرية الّشخصية، والّتملك، والمسكن، والرحي، والّتعليم،  .7
 . 1والمساواة حمام القضاء والوظائف العامة، والّتكاليئ العامة

 المفهوم المعياري والتجريبي للدستور. خامسًا:
 سياسية تكون في حالة دستورية، ولكن ليس كل وحدة سياسية تمتلك دستورًا، ومفهوم مصطلحكل وحدة 

الدستور يشمل الحالتين، ومع ذلك ال يوجد تطابق بينهما، المصطلح له معنيان مختلفان، يشير "الدستور 
لثاني إلى ا بالمعنى األول للكلمة دستور حي بلد فيما يتعلق بوصفه السياسي؛ ويشير الدستور بالمعنى

قانون يتناول إنشاء وممارسة السلطة السياسية، وبالتالي فإن المفهوم األول هو تجريبي حي سبق تجربته 
المعروف، ومن الناحية التجريبية يعطي لفظ  جبالتالي إلزامي حو مرتبط بالمورو من قبل حو وصفي، و 

 .وقت معين في منطقة معينةواقع في الدستور معلومات حول الظروف السياسية السائدة بحكم ال
ومن الناحية المخيارية حي المعايير المتعارف عليها؛ يحدد لفظ "الدستور" القواعد التي يجب حن تلتزم بها 

الّدستوري الذي يمثل مجموعة األحكام التي تحكم شكل الّدولة، ونظام   .2السلطة السياسية ِطبقًا للقانون 
وزيع الّسلطات، وبيان إختصاتها، ومد إرتباطها ببعضها، ومن حيث الحكم فيها، وسلطاتها، وطريقة ت

 . 3وواجباتهم تجاه الّدولة وُسلطاُتها العامة المواطنينوكذلك بيان حقوق ، الّتعاون او الّرقابة
 

 طبيعة الدستور المنشود. :سادساً 
راعات سي لتخطي طبيعة الّص يرى الباحث: حّن الّدستور القائم على مبدح الالمركزية ُيعد الّضامن األسا

، لّدساتير الجديدةمعظم ا والخالفات الّناشئة في ليبيا حالياً لما يحتويه من مضموناً ُمهماً ودوراً جوهرياً في
المستقبل  اقالستشر الحالية ومؤشرًا  االنتقاليةللمرحلة  ون فاعاًل في تحسين ُفر  الّنجاحولعلها تك

لة في توزيع الموارد والمشاركة الواسعة في تولي المناصب الّسياسية اّلسياسي في ليبيا من خالل العدا
 .واعتماد مبدح الّتوسع األفقي في عملية البناء والّتطور الُمَمنهج

كما يرى حن مفهوم المبالبة اإلجتماعية الذي يقوم على مبدح ترسيخ غلبة نسق إجتماعي معين على 
ا عائقًا لإلتفاق حول الوثيقة الّدستورية ِبمفهومها القانوني كم بيية الُمكونات اإلجتماعية اأُلخرى ُيعدُّ 

عّرفها وحّدد ُحَسسها القانون الّدستوري وكما بين طبيعتها وخصائصها الُعرف الدستوري المعتمد في 
صياغة ونشأة وتعديل الوثائق الدستورية في العصر الحديث؛ ِمّما يؤدي إلى هيمنة وغلبة هذا الّنسق 

ميا تاي ذريعة كانت حو مصلحة؛ سيفضي حليسيطر على سلطة الّدولة ومؤسساتها تحت  اإلجتماعي؛
إلى الديكتاتورية في شكل ديكتاتورية اجتماعية قائمة على الطبيعة العرقية حو اإلثنية حو الجهوية حساسها 

                                                           
 1 086-082ية ومبادئ علم األنظمة مرجع سبق دكره. ص عبد العزيز العلي النعيم، أصول األحكام الشرع. 

 2  ديتر جريم ورقة بحثية منشورة بعنوان: أصل وتطور إنشاء الدستور نظرة عامة 

 3 ،086-082مرجع سبق دكره. ص  عبد العزيز العلي النعيم، أصول األحكام الشرعية ومبادئ علم األنظمة  
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ؤشرًا لخطورة ، وهو مالمبالبة ِمّما ُيعمِّق الّشرخ وُيوسع اإلنجراف اإلجتماعي بين مكونات المجتمع الّليبي
 .الموقف ورغبة في إطالة حمد األزمة والصرا  الذي تبذيه حطراف إقليمية ودولية

إّن عملية صياغة الّدستور الذي ُيحقق المنشود لرمة الّليبية تتطلب إلمامًا وادراكًا بطبيعة الّدساتير 
إلرج ى ُحُسٍس ومبادئ تعكس اوماهيتها وكذا بآليات وطرق صياغة الّدستور بإعتباره وثيقة تقوم عل

الحضاري والييمي وتحافظ على الخصائص المجتمخية الُمعبرة عن اإلمة؛ وُتبين طبيعة الّدولة ونظام 
الحكم فيها وُتحدد الّسلطات الّثالج كما تضمن الحقوق والحريات لجميع حفراد األمة، ولعَل الفلسفة اليونانية 

سس التي يعتمد عليها في ِصياغة الّدستور؛ ومن حبرزها عندما القديمة تناولت بعضًا من المبادئ واأل
"ُطِلَب من حرسطوا يومًا حن يضع دستوًرا نموذجًيا فأجاب: ِصُفوا لي حواًل الشعب الذي تطلبون إليه دستورًا 

كون فيفضل حن ي، مع تحديد زمانه ومكانه وظروفه االجتماعية واالقتصادية فأضعه لكم" حما شكالً 
سنوات؛ دستور الجمهورية  2مادة دام  377مقتضًبا، دستور العالم الثالث في فرنسا اّلذي يتضمن  الّدستور

ووصفه جورب فيدل بمجموعة حصول ، عاما 69مادة واستمر  32ضم  1879الفرنسية الّثالثة عام 
الحًقا  ببرلمانية بسيطة؛ إذ حّن القصد هو الّتركيز على ما هو حساسي بدون الّتطّرق إلى حمور تتطل

تعديالت ِعّدة، يقول نابليون " في هذا الباب: الّدستور الجيد يجب حن يكون مقتضبًا وغامضًا وقد عمل 
مادة  50الذي يضم  1598بهذا المبدح الجنرال ديبول في صياغة دستور الجمهورية الخامسة عام 

 .وحسب
ر ما كما هو الحال في دستو حّما مضمونًا فليس المهم صياغة الدستور بل العمل به وتطبيقه 

 . بعد الطائف في لبنان
 تتطلب عملية بناء الدساتير خطوات ِعّدة:

اإلتفاق على الحاجة إلى إجراء تبيير دستوري ونطاق ذلك التبيير؛ وهو يمثل في حغلب األحوال  .1
 وعلى الصعيد العملي ححد عناصر عمليات حشمل لتبيير تاريخي في البلد.

اإلجراءات والقواعد التي يقوم عليها وضع حو صياغة دستور شامل وتشاركي، تأسيس للمؤسسات و  .0
 وهو ما قد يستلزم بدوره إستخدام تدابير مؤقتة وانتقالية.

 منح الفاعلية الّشرعية للدستور حو إقراره. .3
 .ةمرحلة التطبيق؛ والتي تعّد ذات طبيعة هامة، وال سيما في السنوات القليلة التي تلي اإلقرار مباشر  .2

 أّما الّتحديات التي تواجه واضعي الدستور فهي:
 

 

                                                           
   طبيقهه  ندوة علمية بعنوان صياغة الدساتير في التحوالت الديمقراطية الخبرات العربية والدولية واصف الحركة العمل بالدستور وت

 . 22-20، ص 2106من منور مقارن، منشورات المؤسسة اللبنانية للسلم األهلي الدائم المكتبة الشرقية بيروت لبنان 

   22واصف الحركة، المرجع السابق. ص. 
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ينببي للّدستور ان يكون معبرًا عن الّنسق الييمي والحضاري لالمة الليبية وحن يوحخذ عند ِصياغته في 
الُحسبان طبيعة األمة الليبية ومكوناتها وان يكون معبرًا لحييقة المجتمع الليبي؛ ألّنه ال حييقة حقوى من 

نمط دستوري ال ُيعبر عن خصائص األمة ألّنه حينها لن يكون  استجالب ال يمكنإذا ، قائمةالحييقة ال
في موقع نمو وتطور ذاتي ومناط ذلك حّن الدستور ُيعبر عن طبيعة المجتمع وُيطبق في المجتمع، ناهيك 

 عن الظروف البيئية التي من شأنها حن ُتعيق نشأة الدستور:
را  بالغ العنف.بناء دستور في سياق من ا .1  لصِّ
 بناء دستور يهدف إلى نز  فتيل الصرا  الداخلي من خالل الطرق السلمية.  .0

كذلك من ضمن حهم التحديات التي تواجه صياغة الدستور المشاركة المجتمخية؛ ألنها تحتوي على 
و الوثيقة حمكامن للنقد الحييقي في مسائل من شأنها حن ُتعيق الكتابة والصياغة الدستورية للدستور 

 :الدستورية؛ وقد تناول بعض المتخصصون هذه التحديات في التالي
 الفهم: يجب مساعدة الناس على فهم حييقة ماهية الدستور. -ح
 التفكير: دفع الناس إلى الّتفكير في نصو  الدستور؛ وليس مجرد قراءة نصوصه. -ب
، النساء، ختلف فئات الشعب: الفقراءالّتشارك: حن تكون عملية الكتابة عملية تشاركية تندمج فيها م -ت

 الخاصة، ورجال األعمال والقضاة. االحتياجاتاألقليات، المتخصصون، ذوي 
 التوظيئ: ُحسن توظيئ واستخدام آراء كل المشاركين حول نصو  الدستور. -ج
ا رائها وخوص  كتناسقالتوازن: حن ُتوازن لجنة كتابة الدستور بين الفئات المختلفة، وتعطي وزًنا  -ب

 بين الساسة وخبراء الدستور من ناحية وفئات الشعب المختلفة من ناحية حخر.
 اإلدارة: حسن إدارة الوقت والنفقات. -ح

 : االنتقاليةالفرضيات والمؤشرات التي ُتساعد على نجاح المرحلة 
 يرى الباحث حّن صياغة الدستور ونشأته ليس باألمر العادي الهيِّن وال باألمر الصعب المستحيل؛

فالدستور يجب حن يكون من ضمن اإلتجاهات الِيَيِمّية لنشأته هو البعد اإلجتماعي، حي هل هو ُمنبثق 
ي .. ال يمكن حن يتأتى ذلك ف.عن إرادة الشعب ويعبر عن تطلعات األمة الليبية وطموحاتها اإلجتماعية
 لتالية:الدستور حتى ُيعد معبرًا للتنو  اإلجتماعي إاّل بإفتراد األسس الييمية ا

 يتعارد مع المقدسات المجتمخية المتمثلة في التشريع اإلسالمي " الكتاب والسنة". حال -1
 .يعارد النسق الييمي لرّمة الليبية حال -0
 حن يعبر عن األسس الييمية والحضارية للمجتمع. -3

                                                           
  79-73ص .نتقال الديمقراطي وبناء الدساتيركارلوس داوود ، اال. 

   وس مستفادة . درق المجتمعي في عملية وضع الدستورياسمين فاروق أبو العينين وأخرون، مركز العقد االجتماعي المشاركة وبناء التواف

 نقالً عن كوتريل. 68من التجارب الدولية، ص 
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 .حن يتضمن المالمح العرفية المعبرة عن خصائص األمة -2
 زاء المكونة لرمة الليبية.حن تصاغ نصوصه بأفكار تحتوي جميع األج -9

كما يري الباحت حّن ُهناك عوامل مساعدة ُيمكن إستثمارها إلنجاح عملية صياغة الدستور في ظل 
الظروف الراهنة والتبيرات التي مرت بها األمة الليبية خالل العشر سنوات الماضية، فطبيعة الصراعات 

 ة ماهيتها يمكن إن تمكن المشر  من الّنجاح فيواإلختالفات إذا تمت دراستها وتحليل طبيعتها ومعرف
 عملية اإلتفاق وصياغة واقرار دستور ما إذا ما ُحِخذ في الحسبان المؤشرات التالية:

ُتعد العشر سنوات السابقة مسافة زمنية كافية إلظهار المبادئ واألسس الِيَيِمَية المطلوبة لنشؤ  -1
 ورية.الوثيقة الدستورية الجامعة حو القاعدة الدست

إمكانية تجميع المعلومات حول القضايا المهمة وتحديد حوجه اإلختالف حولها من قبل األطراف  -0
 .الليبية

 .تفريغ المعلومات وتحليلها وتفريبها في شكل بيانات الزمة لنشؤ الوثيقة الجامعة -3
 القدرة على تصنيئ القضايا الملحة التي كانت سببًا في الخالفات والصراعات الناشئة. -2
 بإعتبارها نقطة اإلنطالق. 0211من المشاريع الدستورية الناشئة بعد  االستفادةلّرغبة في ا -9
وق سياسية كحق وبروزهااإللمام بطبيعة القضايا والظواهر المجتمخية بفطنة وذكاء نظرًا لظهورها  -6

 مرتبطة بالمناطق واألقليات. واقتصادية
وسع دائرة المشاركة في الممارسة السياسية اعتماد جملة من األسس والقواعد الدستورية التي تُ  -7

 وتولي مناصب في إدارة السلطات الثالج.
 أنواع الدساتير. المطلب الثاني:

يتم تحديد حنوا  الدساتير وفقًا للمخيار المتبع والمعتمد في تحديد نوعيتها؛ فالمخيار المعتمد الذي يرجع 
 إليه عند التحديد هما مخيارين في البالب:

 معيار الّتدوين.أواًل: 
وفقًا لهذا المخيار تنقسم الدساتير إلى مدونة وغير مدونة حو العرفية، ويري بعض الفقهاء الدستوريون حّن 

مصطلح غير المدون حدق، ألّنه يشمل المصادر غير الّتشريخّية؛ سواء تمثلت في العرف او  استخدام
سجيل س تسجيل الحكم في وثيقة مكتوبة، واّنما التّ القضاء، ومناط هذا الّتقسيم هو الّتدوين، والمقصود لي

  .وهم ما ُيعرف بالّتدويِن البني حو الّرسمي مختصة سلطةفي وثيقة رسمّية من 
 من حيث كيفية الّتعديل. ثانيًا:

 إستنادًا لهذا المخيار فإّن الّدساتير تنقسم إلى نوعين هما:
                                                           

  96اسية، القسم األول، منشأة المعارف اإلسكندريه، ص سعد عصفور ، القانون الدستوري والنظم السي. 
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ُل بها القوانين العاديةالمدساتير المرنة: وهي التي ُيمكن تعديلها با .1 . .. ،إلجراءات نفسها التي تعدم
حي التي ُتعّدُل ححكامها بالّطريق الّتشريعي بواسطة الّسلطة التي َتُسن القوانين العادية ذاتها وهي 

وبذلك  ،الّسلطة الّتشريخية وبإتبا  نفس اإلجراءات والّشروط واألشكال المقررة لتعديل هذه القوانين
رقة من الناحية الّشكلية بين الّنصو  الّدستورية والقوانين العادية...وهذا يعني حّن الّسلطة تختفي الّتف

 الّتشريخية تتمتع بسلطات واسعة في ظل هذه الّدساتير.
 عدليالّدساتير الجامدة: وهي تلك الّدساتير التي يتطلب تعديلها إجراءات حشد من اإلجراءات التي  .0

ذلك من جعل الّدستور جامدًا، هو كفالة نو  من الثبات ألحكامه عن  بها القانون العادي، ومناط
. لمستمرا طريق تنظيم يجعل تعديله عسيرًا وكون الّدستور جامًد يحمي مواده من العبث والّتبيير

 :وحهم مصادر جمود الّدساتير ما يلي
 زمنية معينة. ها إاّل بعد فترةالقيود الزمنية بأن يشترط عدم جواز تعديل ححكام الّدستور ُكلها حو بعض -ح

 القيود الموضوعية بأن ُيحّرم الّدستور تعديل بعض ححكامه تحريمَا مطلقًا. -ب
القيود اإلجرائية بأن يتطلب الّتعديل اجراءات استثنائية في إقتراح الّتعديل او في عقد الهيئة التي  -ت

ير التي ة لهيئة تشريخية جديدة غتقوم به حو في األغلبية الالزمة للتعديل او إجراء انتخابات جديد
وافقت على الّتعديل يطرح عليها الّتعديل مرة ثانية حو حن يصدر الّتعديل من هيئة غير الهيئة 

 الّتشريخية التي تصدر القوانين حو طرح الّتعديل على الّشعب لإلستفتاء عليه. 
إلن النمط الديمقراطي ليس بناًء  بيا!ويحذر الباحث من تكوين النمط الديمقراطي وجعله هدفًا ساميًا في لي

ر بل جاء نتيجة لتطور عب، مصطنعًا شيده منظرون قانونيون حو علماء سياسة كما كان يزعم البعض
من مؤسساته  البربية وحّن عدًدا كبيرح صرانية عبر قرون عديدة في حوروباالتاريخ تكّونت ِقيمه ومبادئه الن

ة ال سيما الملكيات التي عاشت في حوروبا هذه المنطقة التي حخذت من المنظومات السياسية السابق
شهدت تناحرًا من حجل الحكم، لكن تم نقلها ثّم تحويلها وتكييفها كي يسعها الذوبان في منظومة جديدة، 
هذا اإلستخدام لردوات يتكرر غالبًا في مسار تطور المجتمعات، المنظومة الجديدة تستخدم كأدوات 

ديمة تبيرها لتكييفها مع منطقها الخا  شبيهة بالهندسة المعمارية مثلما تستخدم عناصر منظومات ق
 حعمدة وححجار االثار القديمة في بناء األبنية الحديثة.

 .الدساتير وضع ودوافع سبابأ :المطلب الثالث
تاريخية ليرى الباحث حّن وضع ونشأة الدساتير ُيمكن قراءُتها وفهمها فهمًا صحيحًا من خالل القراءة ا

إن انهيار الحكم الملكي المطلق بعد الثورات  "ألسباب نشأتها؛ فتاريخ حوروبا يحتوي عل نماذب تخبُرنا
                                                           

   91سعد عصفور، المصدر السابق، ص 

  (، ص 0770) مكتبة عين شمس سنة 6فاروق يوسف يوسف أحمد النّظم السياسية الغربية واإلسالمية في حالتي االستمرار والتّغير ط

8-7. 
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األوروبية وسيطرة البرجوازية على السلطة إلى جانب ظهور فكرة القومية وانحسار االستعمار كانت من 
ا ب تلك األنظمة إثبات سيادتهاألسباب والدوافع الرئيسية في دسترة حنظمة الحكم، وكان غرد شعو 

الداخلية واستقالليتها، وذلك بواسطة تنظيم الحياة السياسية بوضع دستور يبين السلطات وعالقاتها في 
الدولة الجديدة وعالقاتها بالمحكومين والدول األخرى. وحن هذه الدول بوضع الدستور تؤهل نفسها إلقامة 

بير بأنها وصلت إلى مرحلة النضج السياسي، ولها الحق في حوار بين السلطة والحرية فكأنها تعلن لل
  ".االنضمام للمجتمع الدولي 

على إثر الحرب العالمية األولى، زاد انتشار الدساتير المكتوبة كنتيجة منطيية، بحيث حددت اختصاصات 
لتجربة االحكام ومدى السلطات التي تحت حيديهم والواجبات المفروضة عليهم حتى ال تتكرر نفس 

)التعسف في استعمال السلطة(، كما حن حركة التحرر، ساهمت بشكل فعال في انتشار هذه الظاهرة، 
حو  ... باألخص إذا علمنا حن حغلب هذه الدول تفتقر إلى رصيد دستوري، كانعدام حياة دستورية سابقة

اء جانب ضرورة اقتنكل هذا كان سببا مباشرا لوضع دستور مكتوب إلى  ... عدم وجود حعراف سابقة
 .2وتدوين وثيقة دستورية لإلنضمام الي المجتمع الدولي

 أساليب نشأة الّدستور. :أوالً 
 : 3) نشأة الّدستور باعتبار السلطة المخولة بوضع الوثيقة الدستورية -1

ة قإّن المخيار الشكلي في تعريئ القانون الدستوري ُيعّول على مصدر القواعد القانونية وشكلها وطري
وبناء عليه عرف القانون الدستوري بأنه" مجموعة القواعد القانونية التي تتضمنها ، وضعها وتعديلها

الوثيقة الدستورية والتي تضعها هيئة خاصة يختلف تكوينها باختالف الدساتير ويطلق عليها اسم 
صالحيات  اتوتعرف السلطة التأسيسية بوجه عام بأنها" هيئة ذ حو المؤسسة"السلطة التأسيسية 

دستورية، تملك صالحية وضع دستور حو تعديل الدستور النافد، وفي هذا المجال يفرق الفقه 
 الدستوري عادة بين نوعين من السلطات التأسيسية:

السلطة التأسيسية األصيلة وهي التي تقوم بمهمة وضع دستور جديد للدولة، وتوفر هذه السلطة  األول:
 ، وهي:حاالتغ الدستوري في ثالج ا لسلطة على سد هذا الفر بأنها "حصيلة" وتعمل هذه ا

 الت ا تية:االح ىاحدعند نشوء حو والدة دولة جديدة في  الحالة األولى:
                                                           

  1552توري. الجزائر: ديوان المطبوعات الجامخية، الجزء الثاني، الطبعة األولى، الوافي في شرح القانون الدس: فوزي حوصديق ،
 22 

2  سعيد بو الشعير :القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة ،النظرية العامة للدولة والدستور ،طرق ممارسة السلطة ،الجزء األول
 .،الطبعة

3 ،27(   0218الجامعة اإلفتراضية السورية، )الجمههورية العربية السورية،  ،لسياسيةلقانون الدستوري والنظم اا حسن البحري-
25      
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 .الحرب: مثال ذلك والدة يوغسالفيا وتشيكو سلوفاكيا بعد الحرب العالمية األول 
  اشئة.استقالله وتكوين دولة ننيل اإلستقالل: حي حصول إقليم مستعمر حو جزء من إمبراطورية على 
  1787قيام إتحاد فيدرالي بين دول مستقلة، كما حدج عند قيام دولة الواليات المتحدة األمريكية عام. 

النظام القانوني الموجود في الدولة وذلك عند حدوج تبيير في النظام القائم في  انهيار الحالة الثانية:
 م"، ويحدج في حالتين إثنين هما:هذه الدولة وهو ما ُيعرف "بتبيير النظا

 

 تجزئة الدول وتقسيمها. -أ
 العسكرية. واالنقالباتالثورة  -ب
عندما يحدج تبيير سياسي في الدولة، وتظهر الرغبة في إحالل دستور جديد محل  الحالة الثالثة:

ئدة في الدولة االدستور القائم الذي لم يعد متالئمًا مع الظروف السياسية حو االقتصادية حو االجتماعية الس
 "تبيير المرحلة". وهو ما يعرف با

 " السلطة التأسيسية المنشأة حو المشتقة" وتختص بتعديل الدستور القائم. الثانية:
طريقة المنحة، وذلك عندما يصدر الّدستور في شكل منحة من الحاكم وذلك إذا استقلت إرادة  -0

 .الحاكم في إصداره دون مشاركة من إرادة الّشعب
ة الّتعاقد بين الملك وشخبه، فقد يصدر الّدستور في شكل تعاقد بين الحاكم والشعب وعند طريق -3

ي إرادة الحاكم فلحاكم وارادة الشعب التي ُتشارك ذلك يكون الّدستور وليد إرادتين هما إرادة ا
، واعالن الحقوق سنة 1019كما حدج في إنجلترا عند صدور العهد الكبير سنة  إصداره
1688.    

 مبدأ سمّو الدستور. ثانيًا:
كان عرفيًا حم مكتوبًا لة سواء حوفقًا لمبدح سمو الّدستور فإّنه ُينظر للدستور بإعتباره القانون األعلى في الّدو 

وهو الذي يعلو على كل ما عداه من قوانين وحعمال، كما ُيستخدم للداللة على الّدستور وسيادة الّدستور، 
تير قواعد موضوعية في ظل النظام الذي يسود داخل الدولة باعتباره القانون وُيحدد مبدح سمو الدسا

األساسي ومن خالل تبيان السلطات العامة واختصاصاتها وتحديد القواعد المفروضة على تلك السلطات 
 .2التي يجب حن تحترمها وان ال ُتخالفها من خالل ما يميزها من سمو شكلي حو سمو موضوعي

 فقه والسياسة معًا با"مبدح سمو الدستور"، وُيعّد حصاًل مقررًا وحكمًا الزمًا لكل نظام سليم،يسلم رجال ال
 ية، ويقصد بمبدح سمو الدستور )علّو القواعد الدستوريةننو حيضًا من حهم خصائص الدولة القا كما ُيعد

 راة تعتباإّن القواعد الّدستوريااك، فن ذلاوانطالقًا م، ة(اة في الدولاة المطبقاد القانونيان القواعاا ماعلى غيره
                                                           

   8-9ص  فاروق يوسف يوسف أحمد، مصدر سابق. 

 2  11، ص،  2102/2106شريهان جميل مخامرة، تدويل الدّساتير، رسالة ماجستير، جامعة الشرق االوسط، سنة.   
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السند الشرعي لتحديد نظام الحكم ولممارسة السلطات العامة في الدولة الختصاصاتها، وهكذا فالسلطة 
ال توجد إاّل بالدستور وال تظهر إاّل بالقدر الذي يحدده الدستور وينظمه، ويستفاد من ذلك حّن قواعد 

ى باعتبارها حسمى القواعد وححقها بالنزول عل ... ء القانوني للدولةالدستور تستوي على القمة من البنا
وهذا السمو يتحقق لجميع حنوا  الدساتير عرفية كانت حو والباء ما يخالفها من تشريعات،  ححكامها،

 1.مرنة كانت حو جامدة، مكتوبة
 ِسمات الّتمييز بين الّدساتير المتصفة بالسمو عن بيية القوانين.

ّشكلي: وهو سمٌو مناطُه اإلجراءات التي ُتوضع بها القواعد الّدستورية، وهو سمو نسبي الّسمو ال .1
يختلف بإختالف الّنظم الّدستورية في كل دولة، حي بإختالف الّشكل واإلجراءات التي توضع بها 
 حو ُتعدل بمقتضاها، وال يتحقق الّسمو الشكلي إاّل في ظل الّدساتير الجامدة إلتباعها إجراءات

 مبايرة إلجراءات تعديل القوانين العادية.
الّسمو الموضوعي: وهو ما يتعلق بطبيعة ومضمون القواعد الّدستورية التي يتضمنها ومضمونها،  .0

ومن خالل الموضوعات التي يقوم على تنظيمها، ألّن الّدستور هو األساس الذي يقوم عليه النظام 
ة س الحكم وتحديد السلطات العامة وكي ية تنظيم وممارسالقانوني في الّدولة، وهو القائم بتحديد حس

 (0) .واختصاصاتهاوظائفها 
 :الخاتمة

ئل الوسالوطن الواحد وهو وسيلة من ا ائق االجتماعية المتفق عليها بين ابناءثمن الو  وثيقةيعد الدستور 
 سه وعنعن نف رلطرق السلمية. فالدستور يعد معبالضامنة لتداول السلطة السياسية في المجتمع با

امة للشعب. تضمينه للخصائص الع مراءةيقة مكتوبه مدونة. وهو ثطموحات الشعب واماله على هيئة و 
ن طبيعة المعبرة ععلى السمات المميزة و  ومحافظاللنظام السياسي المبني على األسس الييمية للمجتمع 

 ووحدة حراضيه. المجتمع وتجانسه
 :التوصيات

في النظم السياسية المعاصرة كمسألة داخلية للدولة الوطنية  باعتباره الفاعل  ينظر للقانون الدستوري 
الرئيسي واألساس الذي يقوم بتنظيم العالقة بين الحكومة واألشخا  الخاضعين لها وحّن الدستور يمثل 

ما كحافظًا للدولة من حيث طبيعة الحكم فيها وعالقة السلطات ببعضها البعض وضامنًا لحقوق األفراد، 
يعبر الدستور بشكل حو بآخر عن مفهوم السيادة للدولة بإعتبارها مضمون النصو  وروح الدستور؛ 

في صياغة وصناعة الدستور الليبي والنأي به عن  استقالليةعليه يوصي الباحث حن تكون هناك 
                                                           

 096،0961مرجع سبق دكره، ص  ،توري والنظم السياسيةالقانون الدس ،حسن البحري

 (2) 210المرجع نفسه ص  ،حسن البحري  
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غيب حو ر األطراف الدولية وحفظه من الفاعلين الدوليين من خالل تزايد الضبوطات سواء حكانت بالت
 الدستورية لتحقيق مبدح السمو الدستوري وعدم إدماب القانون  االستقالليةالترهيب والعمل ضمن إطار مبدح 

 الدولي بالدستور الليبي؛ وذلك لضمان عدم التأثر باألطراف الخارجية من خالل ا تي:
 .التأثير في الصياغة الدستورية .ح

 ؛ لضمان الخصوصية والهوية المجتمخية الليبية. عدم إدماب القانون الدولي في التشريع الوطني .ب
 عدم تطبيق القانون الدولي في المحاكم الوطنية.  .ت
 عدم التأثير في التشريع المحلي بالدولي. .ج
 

 :المصادر والمراجع
 :أواًل:المصادر

 .1572مكتبة لبنان  سنة ، معجم األلفاظ الفارسية المعربة، السيد آدي شير -1
 :ثانيًا:المراجع

 . 0210الدستور الحالة المصرية ،المنظمة العربية لحقوق اإلنسان، سنة، الفقي عماد -1
 عبد العزيز العلي النخيم، حصول األحكام الشرعية ومبادئ علم األنظمة.  -0
 0218، هورية العربية السوريةالجم حسن البحري ،القانون الدستوري والنظم السياسية ،الجامعة اإلفتراضية السورية، -3
ترجمة ،د. جورب سعد ط ، موريس دوفرجيه. المؤسسات السياسية والقانون الدستوري األنظمة السياسية الكبر  -2
 1580لبنان، بيروت.1
 (.1557عبد البني بسيوني عبد هللا، الّنظم السياسية والقانون الدستوري) اإلسكندرية؛ منشأة المعارف، ط   -9
كز العقد االجتماعي المشاركة وبناء التوافق المجتمعي في عملية وضع ياسمين فاروق حبو العينين وحخرون، مر   -6

 الدستور.. دروس مستفادة من التجارب الدولية، 
 القانون الدستوري والنظم السياسية، القسم األول، منشأة المعارف اإلسكندرية،.، سعد عصفور  -7
) مكتبة عين شمس 3في حالتي االستمرار والّتبير ط فاروق يوسف يوسف ححمد الّنظم السياسية البربية واإلسالمية  -8

 (.1551سنة 
الوافي في شرح القانون الدستوري. الجزائر: ديوان المطبوعات الجامخية، الجزء الثاني، الطبعة : فوزي حوصديق  -5

 .1552األولى، 
لسلطة لدولة والدستور ،طرق ممارسة اسعيد بو الشعير :القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنة ،النظرية العامة ل -12

 .1586،الجزء األول ،الطبعة الثالثة ،ديوان المطبوعات الجامخية ،الجزائر ،
 .نتقال الديمقراطي وبناء الدساتيراال، كارلوس داوود - 11

 .الدوريات ثالثًا:
، 1ة المقارنة ( مجلة البدر،   مازن حسن،) القضاء الدستوري طريق نحو الديمقراطية :دراسة في التجارب الدستوري  -1

 .جامعة بشار(
 .ديتر جريم ورقة بحثية منشورة بعنوان: حصل وتطور إنشاء الدستور نظرة عامة  -0



 سؤال األخالق يف االقتصاد بني النظامني الرأسمايل واإلسالمي

 2020 سبتمرب – السادس عشرالعدد  –––––––––      –––––––––––جملة العلوم االقتصادية والسياسية  

 

 سؤال األخالق يف االقتصاد بني النظامني الرأسمايل واإلسالمي

  سامل سعيد ميالد حممد

 تركيا-زعيم الدين صباح إسطنبول جامعة

                                                                                                                                    

 :الملخص
تعاااااد األخاااااالق جانباااااًا هاماااااًا ماااااؤثرًا فاااااي السااااالوك اإلنسااااااني؛ ولكااااال مجتماااااع قيماااااه وحخالقياتاااااه المساااااتمدة 

يم مناااااحي حياتااااه، ويعااااد السااااؤال األخالقااااي ماااان نظامااااه التشااااريعي الحاااااكم التااااي يسااااير عليهااااا فااااي تنظاااا
فااااااي النشاااااااط االقتصااااااادي ماااااان األساااااائلة الملحااااااة فااااااي العصاااااار الحااااااديث الساااااايما مااااااع رجااااااو  الفكاااااار 
االقتصاااااااااادي البرباااااااااي إلاااااااااى حضااااااااان الييمياااااااااة وتحياااااااااده لالتجااااااااااه المخيااااااااااري فاااااااااي عدياااااااااد الجواناااااااااب 

بااااااين  االقتصااااااادية. ماااااان هنااااااا كااااااان هاااااادف هااااااذه الدراسااااااة الوقااااااوف علااااااى محطااااااات الجفاااااااء واالتفاااااااق
االقتصاااااااد والسااااااؤال األخالقااااااي فااااااي الفكاااااار البربااااااي، ومظاااااااهر تميااااااز النظااااااام اإلسااااااالمي ماااااان ناحيااااااة 
غاااااازارة التطبيقااااااات العمليااااااة األخالقيااااااة فااااااي المجااااااال االقتصااااااادي، وماااااان ثاااااام يحاااااااول الوقااااااوف علااااااى 
حساااااباب انعااااازال المسااااالمين فاااااي العصااااار الحاااااديث عااااان هاااااذه اليااااايم، ووساااااائل رجاااااوعهم إليهاااااا وتفعيلهاااااا 

 القتصادي.في السلوك ا
 السلوك االقتصادي. -النظام الرحسمالي –النظام اإلسالمي –األخالق الكلمات المفتاحية:

 :المقدمة .2
لبحث، خصبا ل ومجاال التاريخ،تعتبر األخالق والييم والدين من حهم محددات السلوك اإلنساني على مر 

داعية ألفعالها من غير فكر حو روية، واألخالق عبارة عن حالة في النفس  1والدراسة، وحتى النزا  ححيانا.
وفق المثل العليا للمجتمع، والتي ينببي للعقل مسايرتها في سلوكه، ال لمنفعة، وانما العتبارها التزاما 

  2واجبا عليه.
 إن الحديث عن ثنائية االقتصاد واألخالق ليس وليد اللحظة، وانما مر بتفاعالت مختلفة وتطور مع النظم 

                                                           

تختلف نظرة الفالسفة عن نظرة االجتماعيين لمفهوم األخالق، ففي الوقت الذي يرى فيه الفالسفة أن قوانين الفضيلة واألخالق مطلقة  -1 

عيون أن الفضيلة األخالقية عند اإلنسان تتقيد بما يشيع في المجتمع من اعتقادات وتقاليد ليس للزمان والمكان أي تأثير فيها، يرى االجتما

وعادات. واإلنسان يحكم على األفعال والتصرفات التي يشاهدها من خالل ضمير المجتمع، ال من خالل ضميره هو. ويبدو أن علماء 

ألخالق اء في مجتمع ما، ولكنه ال يكون بالضرورة فضيلة فيه، محمد بدوي، االجتماع ال يفرقون بين التقاليد واألخالق، فقد يشيع خلق سي

 وما بعدها.  3( ص 2111)دار المعرفة الجامعية، الرباط، المغرب،  0، ط بين الفلسفة وعلم االجتماع

، ويلجن مقداد، 06( ص 7810)مكتبة دار التراث، الكويت،  0، ط األخالق ومعياريتها بين الوضعية والدينحمدي محمد عبد العال،  - 2

 .63( ص 0776)مطبعة الخانجي، مصر،  0، ط االتجاه األخالقي في اإلسالم: دراسة مقارنة
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لى اعتبار حن االقتصاد يدرس سلوك للفرد حو الجماعة، وال بد حن يتأثر هؤالء بالييم االقتصادية؛ ع
 1األخالقية للفرد والمجتمع في توجيه سلوكهم.

 .المشكلة البحثية  .2.2
صياغة اإلطار العام للمشكلة البحثية في مدى وجود عالقة وطيدة بين االقتصاد واألخالق في يمكن 

 :ي، ولذلك تحاول هذه الورقة اإلجابة عن التساؤالت ا تيةالنظامين الرحسمالي واإلسالم
 ما عالقة االقتصاد الرحسمالي باألخالق، وهل ثمت تطور في هذه العالقة؟  -
ماهي عالقة النظام اإلسالمي باألخالق، وهل ثمت دوافع حخالقية فيه يحر  على غرسها في المسلم   -

 لتوجيه سلوكه االقتصادي؟
 ساسية األخالقية في المجتمعات اإلسالمية، وماهي وسائل تفعيلها؟ماهي حسباب تراجع الح  -

.أهداف الدراسة. 1.2  
 تحديد العالقة بين االقتصاد الرحسمالي واألخالق ومراحل تطور هذه العالقة. .1
 إبراز المصفاة األخالقية في النظام اإلسالمي ومعالم هذه المصفاة. .0
 لمجتمعات المسلمة ووسائل تفعيلها.تحليل حسباب تراجع الحساسية األخالقية في ا .3

 .منهج الدراسة .4.2
تقتضي الجنوح إلى المنهج الوصفي وتحليل األحداج، واستقراء النصو  والمؤلفات طبيعة البحث 

 للوصول للمقاربة بين الحييقة بين االقتصاد واألخالق في النظامين الرحسمالي واإلسالمي.
 .الدراسات السابقة. 3.2

ن ممختلفة، عاٍم ومن زوايا  تناولت جانب األخالق بشكلالتي  والبحوجمقاالت هنالك العديد من ال
 حبرزها:

 الحميد الجندي، الذي تناول فيه موضو  في االقتصاد اإلسالمي للمستشار عبد كتاب األخالق  .1
ور وكان المح األخالق من جانب تقعيدي تشريعي من خالل حديثه عنها في التشريع اإلسالمي،

 .جااًل تطبيييًا لهااالقتصادي م
الفكر اإلسالمي مقارنة بالنظامين االشتراكي والرحسمالي  كتاب حخالقيات التعامل االقتصادي في .0

وفيها تناول حخالقيات التعامل بصورة شاملة مقارنة بالنظم االقتصادية  للدكتور ححمد المحمدي،
 .والرحسمالية االشتراكية

 عبد هللا عبد اللطيئ بن، للباحث وك االقتصادي اإلسالميفي السل الييم األخالقية وتأثيرهابحث  .3
(، تحدج فيه عن مفهوم 0217، المنشور في مجلة المشورة العدد السادس )إبريل العبد اللطيئ

                                                           
 .22( ص 2100)دار كنوز المعرفة، عمان،  0، ط محفزات النشاط االقتصاديأحمد عمر عالش،  - 1
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األخالق والفارق بينها وبين السلوك، ثم تحدج عن بعض األخالق الجزئية المبثوثة في الكتاب 
 وعدم حكل حموال الناس بالباطل. والسنة مثل الوفاء بالعهد واإلحسان، 

 .اإلضافة التي تقدمها هذه الدراسة. 2.2
هذه الدراسة مقاربة تاريخية عن السؤال األخالقي في الفكرين الرحسمالي واإلسالمي والوقوف على تقدم 

ة يمحطات النهضة األخالقية في الفكر البربي لالستفادة منها في تفعيل هذه المنظومة في بالدنا اإلسالم
والعودة بها إلى األساس الذي انطلقت منه، كما تقدم تحليال تطبيييا لمحددات األخالق في السلوك 
االقتصادي وابراز حثرها على سلوك المسلم االقتصادي، وهذا جانب لم يعن به من ذكرت في الدراسات 

 السابقة.
  .عالقة القيم األخالقية والروحية بالفكر االقتصادي .1

خالقي نفسه بقوة في تحديد عالقته باالقتصاد بسبب الكثير من األزمات المتالحقة التي يطرح السؤال األ

ففي الوقت الذي يفضل فيه الكالسيكيون من  1عصفت بالبشرية جراء عدم التحديد الحييقي لهذه العالقة،
علق بالمثل تعلماء االقتصاد غض الطرف عن الييم األخالقية والنفور منها؛ بسبب طبيعة األخالق التي ت

الروحية، وطبيعة االقتصاد الذي يعنى بسلوك اإلنسان المادي، نجد حن مبادئ الفرد األخالقية ال يمكن 
؟ األخالق بقدر ما هي غائبة عن سلوكهم فضائلعن  فصلها عن سلوكه االقتصادي، والناس يتحدثون 

ن من حوله، حو حنهم منحرفو  فمن منا من لم يتوقف في مناسبة حو حخرى للحديث عن عدم حخالقية سلوك
حخالقيا في سلوكهم تجاه الفقراء مثال؟ يبدو حن سؤال األخالق يفرد نفسه على كل ححد مهما كانت 

 وظيفته حو مركزه االجتماعي كمحدد من محددات سلوكه بشكل عام.

 .عالقة االقتصاد باألخالق في الفكر الغربي. 2.1
" التي امتدت من حوائل القرن السابع Philosophy of Lightsيرية "تأثرت نظرة الرحسمالية بالفلسفة التنو  

وهذا التأثير المباشر لالتجاه العقالني على نشأة االقتصاد وّلد  2عشر إلى حوائل القرن التاسع عشر،

                                                           
" أن أسبابها الجذرية في االنهيار التدريجي الكامل للسلوك  isCurtالتي وفق رأي كورتز " 2118يمكن التمثيل باألزمة العالمية سنة  - 1

 األخالقي في كامل الصناعة المالية، وهو ما أيده العديد الباحثين.

Curtis, Gregory. "The financial crisis and the collapse of ethical behavior." Greycourt White Paper 44 

(2008): 1-18. 

، المعهد العالمي للفكر مجلة إسالمية المعرفةران، "المخاطر األخالقية واألزمة العالمية المعاصرة وجهة نظر إسالمية" وأحمد فّراس العو

 .091-066(:2101، )32، ع03اإلسالمي، السنة 

)دار الطليعة للطباعة  0، ترجمة: هنرييت عبودي، ط فلسفة األنوارللعالقة الوطيدة بين الفلسفة التنويرية ونشأة االقتصاد، فولغين،  - 2

)مكتبة النهضة  0، ترجمة: راشد البراوى، ط المذاهب االقتصادية الكبرى، وجورج سول، 019 -91( ص 2113والنشر، بيروت، 

 وما بعدها، و 67( ص 0731المصرية، القاهرة، 
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تضاؤال لتأثير الييم األخالقية والدينية عليه، بسبب العالقة المتأزمة بين رجال الدين المسيحي ورجاالت 
لم، والتي يرّد بعض المؤرخين حسبابها إلى انحراف سلوك رجال الدين عن تعاليم الكنيسة السماوية، الع

" حن تحافظ على مكانتها وروادعها الناجمة عن Durant" كن على حد قول ديورانتمالذي كان من الم
ياة االستقامة شون حااليمان بالبيب التي نصت عليها الديانتان اليهودية والنصرانية لو كان رجالها يخي

كما ولد هذا التأثر اتجاها عاما نحو النظريات الفيزيائية للكون، ومحاولة تطبيقها على سلوك  1والتقوى.
الذي يتصرف  Homo Economicus)اإلنسان االقتصادي، ونتج عنه ما يعرف باإلنسان االقتصادي )

ة منفعته حو سؤوليته المجتمخية في تنميوفق مصلحته الذاتية فقط وآلية المنفعة الخاصة به، وتتلخص م
ربحه، وتوطدت فيه الييم الفردية والمجتمخية على حساس الفلسفة الوضخية التي تتجه إلى فهم القوى 
المحركة للكون واإلنسان على حساس التجربة والمالحظة دون غيرها من الوسائل، وغاب البعد البائي 

بعد الزمني في بعد الحياة الدنيا، وبهذه العقلية حصبح من غير لتصرفات اإلنسان، مما حدى إلى اختزال ال
المتوقع حن يالم اإلنسان على سلوكه المعظم لمنفعته الشخصية الدنيوية، بل ربما يحظى بالدعم 
االجتماعي من منطلق حن قوى السوق بتفاعلها الحر تحقق المصالح الشخصية وتؤدي تلقائيا لتحقيق 

بي االقتصادي البر  النموذب هو الذي ظل طاغيا فترة طويلة من الزمن على الفكروهذا  2المصلحة العامة.
 تسعينات القرن الماضي.  على األقل إلى

لكن لم يمنع هذا االتجاه من ظهور بعض االقتصاديين المنادين بأثر األخالق والمعتقدات على علم 
رى حن النظرية االقتصادية ال يمكن " الذي ي Arthur Smithiersاالقتصاد من حمثال: آرثر سميثيرز "

 حن تكون خالية من العقائد واأليدولوجيات، ويدعو للكف عن عزل األخالق عن علم االقتصاد، وهيلبورنر

 "Helborner.3" الذي يرى حن التحليل االقتصادي للسلوك ال يمكن حن يخلو من االعتبارات الييمية  
                                                           

Philippe Steiner, "Physiocracy and French pre-classical political economy." A companion to the history 

of economic thought (2003), p. 61.  

  تعتمد الفلسفة التنويرية على فكر رافض لكل المعتقدات الدينية المسيحية التقليدية ومناقضا لها، كرد فعل على سلوك الكنيسة واستبدادها، 

 وانحرافها األخالقي في الفترة ما بين القرن السابع عشر والتاسع عشر الميالديين، وهي أحد الدعائم المؤسسة للمذهب البروتستانتي. 

Max Weber, Translator Stephen Kalberg, The Protestant ethic and the spirit of capitalism. Routledge, 

2013, p. 25. 

1 - Will Durant, The Renaissance: a history of civilization in Italy from 1304-1576 AD. Simon and 

Schuster, 1953. p. 572. 

)المعهد العالمي للفكر اإلسالمي،  0، ترجمة محمد زهير، ط اإلسالم والتحدي االقتصادي. وشابرا، محمد عمر، 308، ص نفسه- 2

 .10( ص 0773فرجينيا، 

جامعة  ،مجلة الواحات للبحوث والدراسات عبد هللا بن منصور وغانم جلطي، "أهمية المصفاة األخالقية في مناهج االقتصاد الحديث"، - 3

 .012-010(: 2100، )02غرداية، الجزائر ع 
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 Economies desبعين من المجلة االقتصادية "وظهور العدد األر ، 1585 ومع بدايات العام
Conventionsوااااااج حاولاار حبحااة نشاااا  والفلسفاااجتماد واالا" بفرنسا، بدح العديد من العلماء في االقتص 

 1تسليط الضوء على األخالق واألحكام الييمية واعتبارها في التحليل االقتصادي.
 1558" الحاصل على جائزة نوبل في االقتصاد Amartya Kumar Senكما حاول حمارتيا كومار سن "

( إثبات عالقة وطيدة بينهما، وحن Ethics On & Economicsفي بحثه عن االقتصاد واألخالق )
ينصر فكرة اقتصادية األخالق في كتابه "الحرية تنمية" ممثال بالنموذب الياباني الذي يراه باألدلة والشواهد 

السلوك المنظم ذي الدافع األخالقي قد لعب دورا حساسيا في التقدم الصناعي فيه، الرقمية دليال على حن 
وحكد على حن حزمات الفقر والمجاعات ليست وليدة نقص الموارد بقدر ما هي حزمة حخالقية ولدتها تنمية 

 2الذاتية في اإلنسان.
 زمة العالمية حوائل األل يةسلوك االقتصادي وخاصة مع ظهور األالزاد االهتمام باألخالق وحثرها على 

الجديدة، وتنوعت مظاهر هذا االهتمام؛ ففي بريطانيا مثال حسست الكلية الملكية مركز بحوج األخالق 
والنظرية التجارية، واستحدثت المدرسة العليا للتجارة حستاذ كرسي األخالق التجارية، وفي الواليات المتحدة 

للتفكير األخالقي قدم حكثر من خمسمائة درس في معاهد  مركز Wall Streetاألمريكية حفتتح في 
وكليات االقتصاد في الواليات المتحدة، إضافة إلى إنه انتشر في ا ونة األخيرة ما يعرف بأخالقيات 

  3المؤسسات ومدونات السلوك األخالقية.

تصاد، لم االقوعلى صعيد الدراسات الحديثة ظهرت العديد من الدراسات التي تحتفل باألخالق في ع
 Joyce Applebyوتبرز تأثيرها على سلوك األفراد، فعلى سبيل المثال انتقدت المؤرخة جويس حبلباي 

فكرة مادية الرحسمالية البربية قائلة: "الرحسمالية كنظام ثقافي واقتصادي معا، يستحيل تفسيرها من خالل 
الفضائل األخالقية المتأصلة في سلوك  كما ظهر عديد الدراسات التي تبرز 4العوامل المادية وحدها"

                                                           
محمد صديق، نظرية األخالق واالقتصاد اإلسالمي المرجعية األخالقية في التمويل اإلسالمي، مقالة على األنترنت، منشورة على موقع  - 1

 مركز دراسات التشريع اإلسالمي واألخالق، 

https://www.cilecenter.org/ar/resources/articles  

، من أمثال: التنمية حرية، والخيار الجماعي والرفاه االجتماعي، وعن األخالق Senتظهر هذه األفكار بجالء في مختلف كتب  -2 

 واالقتصاد، والحرية والعقالنية والخيار االجتماعي، والسالم والمجتمع الديمقراطي، وأغلبها مترجم إلى العربية.

3-  Ahmed Arab Aden, Economics of development. Diss. Institute of Social Studies, 2002. 

4 - Joyce Appleby, The relentless revolution: A history of capitalism. WW Norton & Company, 2011, p. 

25–26 
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وتحدثت بعض  1اإلنسان االقتصادي في السوق كييمة، مثل الحرية، والعدالة، والمساوة، وتبادل المنفعة،
  الحب، واإلخال ، واألمل، :الدراسات عن سبع فضائل في الحياة االقتصادية للطبقة المتوسطة؛ وهي

 2لة.والشجاعة، وضبط النفس، والتحوط والعدا

حن الصاااااورة الشاااااائعة لعلااااام االقتصااااااد كوناااااه ُيعناااااي  Timothy Taylorكماااااا يااااارى تيماااااوثي تاااااايلور 
بجناااااااي األماااااااوال والثاااااااراء وتعظااااااايم األنانياااااااة هاااااااو فهااااااام خااااااااط  لعلااااااام االقتصااااااااد،" ألن مصاااااااادر علااااااام 
االقتصاااااد وفااااق تااااايلور " كمااااا تناااااقش المفضااااالت التااااي ال بااااد ماااان مواجهتهااااا فااااي عااااالم فقياااار المااااوارد، 

كاااااذلك سااااالوكيات ذات حبعااااااد حخالقياااااة مثااااال؛ التناااااافس، والبطالاااااة، والفقااااار، والتلاااااوج، وتبادلياااااة تنااااااقش 
ًح ماااان سااااميت كااااافحوا علااااى ماااادى قاااارنين لحاااال قضااااايا ماااان حمثااااال:  المنفعااااة، وحن كبااااار االقتصااااادين باااادا

 3العدالة، والمساوة والرفاه االجتماعي، وسيادة القانون.

يصاااااااة مهمااااااة يجاااااااب مالحظتهااااااا عناااااااد دراساااااااة حي ممااااااا سااااااابق يمكاااااان القاااااااول إن للفكاااااار البرباااااااي خص
قضاااااايا تاريخياااااة حولاااااه؛ هاااااي تحلياااااه بديناميكياااااة فكرياااااة متعاااااددة األطاااااوار، والتاااااي ال تتسااااام باااااالجمود، 
وان هاااااذه الديناميكياااااة تتجاااااه فاااااي الوقااااات الحاضااااار إلاااااى إدخاااااال فكااااارة األخاااااالق بقاااااوة فاااااي االقتصااااااد، 

الدراساااااااات التاااااااي تااااااادرس ويمكااااااان االساااااااتدالل علاااااااى هاااااااذا التوجاااااااه مااااااان خاااااااالل ظهاااااااور العدياااااااد مااااااان 

وحخالقياااااااااات  4األخالقيااااااااات المتخصصاااااااااة فااااااااي فااااااااارو  علااااااااام االقتصاااااااااد، مثااااااااال حخالقيااااااااات الساااااااااوق،
 6اقتصاديات الملكية. 5التوزيع،

 The Morality of ة "ااااااااااااااااااات الرحسمالياااااااادرس حخالقياااااااات تاااااااااارت دراسااااااااإلااى جانااب ذلااك ظه
Capitalismالمر "اااااااااي باااااااوم جااااااات الااااااال حعماااااااا" ماااان مثTom J Palmerن اااااااااا" الااااذي حاااااول م

الل كتابااااه جمااااع مقاااااالت لعلماااااء بااااارزين فااااي االقتصاااااد والفلساااافة عمااااا حسااااماه التبرياااار األخالقااااي ااااااااااخ
                                                           

1- Andrzej Rapaczynski,"The moral significance of economic life." Capitalism and Society 8.2 (2013): 2. 

2 - Deirdre McCloskey, The bourgeois virtues: Ethics for an age of commerce, University of Chicago 

Press, 2010. p. 42. 

3- Timothy Taylor, "Economics and morality." Finance & Development 51.002 (2014). 

4-  for example: Robert. Frank.  and Zak. Paul. "Moral Markets: The Critical Role of Values in the 

Economy." (2008). 

5-  for example: Vitomir Lučić, "Bertrand de Jouvenel, The Ethics of Redistribution." Revija za 

sociologiju 24.3-4 (1993): 221-223. 

6-  for example: Robert. Sudani. The Economics of Rights, Cooperation, and Welfare, London: Palgrave 

Macmillan, 2005. 
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ألفعااااال الرحساااامالية، والاااااذي ناااااقش فياااااه مفاااااهيم مهمااااة، مثااااال: الحريااااة والكراماااااة، والمنافسااااة والتعااااااون، 
 واالساااااتثمار ودافاااااع الرحماااااة، والمنطاااااق األخالقاااااي للمسااااااوة وعااااادم المسااااااواة فاااااي الساااااوق، إلاااااى غيرهاااااا

 1من المفاهيم التي قدم حولها مقاربة رحسمالية مهمة.

  2.مكانة األبعاد الروحية واألخالقية في النظام االقتصادي اإلسالمي. 1.1

إذا كانت الرحسااامالية واالشاااتراكية نظامين قائمين على المادية كأسااااس تنطلق منه فلسااافة السااالوك فيهما، 
لى نموذب خا  قائم ع بتشاااااكيل-دينيةنابع من حصاااااول  على اعتبار حنه-فإن النظام اإلساااااالمي يتميز 

 مبادئ األخالق، وعلى فلسفة خاصة في استثمارها في مختلف المناحي السلوكية لإلنسان.

هذا النموذب يتمثل في ثنائية المؤثرات على الساااااااالوك االقتصاااااااااادي )المادة والييم( وهذه الثنائية ليسااااااااات 
واجتمااا ، ترتكز على المؤثر المااادي المتمثاال في المزايااا  ثناائيااة تقاااباال وتضاااااااااااااااد، باال هي ثنااائيااة تكاااماال

الدنيوية التي يمكن حن يهدف إليها اإلنساااااان في سااااالوكه، وهي الدوافع المادية في الفكر البربي غير حن 
اإلسااااااااااااااالم هذبها وفق منظومة قيمية، هي المؤثر الثاني الذي يعزز وينمي الدوافع األخالقية في النفس 

إلى التوساااااع في األخالق الحسااااانة التي ال تظهر لها مكاساااااب مادية إال حن المجتمع البشااااارية، ويدعوها 
يحتاجها الساتقامته، لذلك تعتبر الييم األخالقية محركا رئيسيا للسلوك االقتصادي في النظام اإلسالمي، 

ذلك لوليساات مجرد قيم  نظرية ال تأثير لها على الساالوك، فهي دافعة للساالوك قبل حن تكون نتيجة له، و 
يساتند التحليل االقتصادي في النظام اإلسالمي على مخيار اإلنسان الواقعي بما لديه من دوافع متعددة، 

  3حخالقية ونفخية وشهوانية، ال على مخيار اإلنسان االقتصادي ذي الدافع األحادي النفعي.

نه في المقابل مها إال حفاإلنسااان في ساالوكه يحتكم لهذين األثرين فال يفعل إال ما فيه مصاالحة له، ويعظ
يتحلى بفكرة البيرية والتكافل االجتماعي، وكذلك يتخلى عن المفاسااااااااااااااد بما فيها المصااااااااااااااالح التي تعظم 
منافعه وتضاااااااار ببيره، ومن جهة حخرى دعم هذا التوجه بالثواب والعقاب األخروي الذي يمثل دافعا قويا 

 لإلنسان في سلوكه.

                                                           
 (.2106)منشورات مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة،  0نسخته العربية، ترجمة محمد فتحي خضر، ط  -1

المية حوله محدودة جدا، وتتسم بالسطحية، ألنها تقتصر على التركيز على هذا الموضوع بقدر حياته وأهميته إال أن الدراسات اإلس - 2

عرض الجوانب األخالقية للمعامالت دون الغوص في مقاصد األخالق، وأثرها في تغير األحكام ما دامت مقصودة، وهو ما يستدعي توجه 

ديات األخالق، ومكانة األخالق في ديناميكية األحكام، وهل الباحثين إلى تناول هذه المواضيع في الدراسات األكاديمية، مثل أمثال اقتصا

 يمكن أن تتغير األحكام تبعا لنتائجها األخالقية، ودراسة الثابت والمتغير من األخالق وأثره على ما بني عليه من أحكام. 

 .01( ص 0787ر، مصر، )دار الوفاء للنش 0، ط حول المنهج اإلسالمي في التنمية االقتصاديةعبد الحميد الغزالي،  - 3
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ما يعرف بالكليات الخمس، والذي يمثل المال ححد هذه الكليات، إذن  يعزز التوازن بين هذه الثنائية حفظ
 إال إن هذا الهدف يجب 1فتنمية المال وحفظه كثروة وملكية خاصة هدف رئيسي في النظام اإلسالمي،

 حن يتضامن مع بيية األهداف الكلية األخرى في صورة من التوازن المستمر، وهذا سر التباين بين النظام
 2والنظم المادية التي ركزت على تنمية المال دون غيره من الفضائل. اإلسالمي 

 3.على السلوك االقتصادي، وأثرها في النظام اإلسالميالمحددات األخالقية  .4.1

العتبار حن السلوك االقتصادي ححد موضوعات اإلسالم؛ فثمت محددات روحية وحخالقية ينطلق منها 
لف ق، وهذه المحددات تجمع بين األحكام الجزئية المبثوثة في مختالمسلم في تعامالته وتفاعالته في السو 

فرو  الشريعة، وحصوٍل كليٍة عامة ُيرجع إليها في حال إعواز األحكام الجزئية عن تبطية المستجدات؛ 
 كذلك تتنو  هذه المحددات وال يمكن حن يوصف سلوك اقتصادي باإلسالمي إال بمراعاتها.

و سر تمايز النظام اإلسالمي عن غيره من النظم االقتصادية سواء المادية هذا التنو  في المحددات ه
منها، والدينية وشبه الدينية، فإن الدافع األخالقي ال تخلو منه جميع الديانات الوضخية والسماوية إال حنها 

ام خالف النظ، بفي البالب تتسم بصفة النصح بدل اإللزام، وبطابع العموم بدل الخود في التفاصيل
اإلسالمي الذي حسس لمحددات ومنطلقات البد حن ينطلق منها المسلم في سلوكه االقتصادي ومن هذه 

 المحددات ما يأتي: 

 .المحدد األول: االنطالق من أساس العقيدة في السلوك االقتصادي

 المسلم في امن حهم ما يميز اإلسالم حن مفهوم الخبادة فيه واسع جدًا، فليست الخبادة شعائر دينية يؤديه

                                                           
نبه ابن عاشور إلى أن ثمت عقيدة مغلوطة خامرت عقول بعض الفقهاء )على حد تعبيره( هي أن المال في الشريعة ليس منظورا إليه  - 1

النصوص  نإال غضا، وأنه يتنافى مع الكماالت الروحية والفضائل النفسانية، لذلك أورد في قسم مقاصد المعامالت من كتابه طائفة كبيرة م

 نالقرآنية والنبوية الداعية والمحفزة على إثراء األمة وأفرادها، وبيَّنت ما في وجوه صرفه من المصالح والمفاسد رغبةً ورهبة، ولم تغب

أصحاب األموال ما يحصل لهم من الفضائل والدرجات بسبب أموالهم إن هم أنفقوها في مصارفها النافعة ، ابن عاشور، مقاصد الشريعة، 

 .613، )المجلد الثالث(، ص مرجع سابق

 .61، ص مرجع سابقشابرا،   - 2

قبل الخوض في ذكر المحددات األخالقية للسلوك االقتصادي في اإلسالم، ال بد من التنبيه أن هذه المحددات مع غيرها من المحددات  - 3

ا، وأن هذه المحددات هي في حقيقتها مقاصد االقتصاد هي المعايير الحقيقية التي تبنى عليها مشروعية السلوك االقتصادي من عدمه

اإلسالمي التي ينبغي التركيز عليها. هذه المقاصد ال تزال حبيسة عبارات ضيقة في مصادر االقتصاد اإلسالمي المعاصر، ولم تصل إلى 

 بينه وبين غيره من النظم. حد تكوين نظرية مقاصدية كاملة للنظام االقتصادي اإلسالمي، يمكن التأسيس عليها في المقارنة
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 1المسجد فحسب، بل تتعاده إلى كل األنشطة النافعة في مختلف مجاالتها ما دامت الشريعة قد طلبتها،
  فاإلنسان عندما يزر  ويحصد ويصنع يالحظ حنه يستجيب ألمر هللا له بذلك:

 وا ِفي َمَناِكِبَها َوُكُلوا شااااااُ َد َذُلواًل َفاما َرا ِقِه َوِاَلياِه النُّ ُهَو المِذي َجَعَل َلُكُم األا ورُ ِمنا ِرزا شااااااُ

عند والحال كذلك 2
ِد َحاَلاًل َطيًِّبا يساااتجيب ألمر هللا تعالى له بذلك حظ حنه ما يساااتهلك يال َرا َياَحيَُّها النماُس ُكُلوا ِممما ِفي األا

ياَطاِن ِإنمُه َلُكما َعُدِو ُمِبينٌ  َواَل َتتمِبُعوا ُخُطَواِت الشااااام

حضاااااار لمعنى العبودية ل تعالى ينعكس وهذا االسااااات 3
 على سلوكه االقتصادي من جهتين. 

حوالهما: حنه يعيد وفق هذا المفهوم صااااااااااياغة طبيعة المنفعة االقتصااااااااااادية المحددة لقراره االقتصااااااااااادي، 
فالمنافع وفق هذا المحدد تشاااااااامل منافع دنيوية، ومنافع حخروية حيضاااااااااا، بحيث يشاااااااااكل مجموعها ماهية 

ي يعظمها، وبالتالي ساايعيد صااياغة مفهوم األنانية واألثرة التقليدي بما يضااّمنها مفهوم البيرية المنفعة الت
حيضااااااا، وفق إعادة صااااااياغة البعد الزمني لساااااالوكه من البعد الدنيوي الذي ينتهي بالموت إلى ما يشاااااامل 

ه على ة حصاااااولالحياة ا خرة التي يؤمن بها، وسااااايالحظ  بناء عليه منافع األخرين حيضاااااا؛ ألنها وسااااايل
المنافع األخروية، سااااااااااواء حكانت حعماال ال منافع له فيها حصااااااااااال؛ كإغاثة الملهوف حو إطعام الفقير، حو 
وقف على البحث العملي مثال، حو التي يحقق بها منافعه الشااااااااااااخصااااااااااااية كعمليات الصااااااااااااناعة والزراعة 

اجة ر المنتوب وفق حوالتجارة، سااااااااايالحظ هذا المفهوم في ساااااااااياساااااااااة التوظيئ لديه، وفي تحديده لساااااااااع
ل بها جزًء من منافعه، وهي  المجتمع إليه، وفي صاااااالحية المنتوب وسااااااالمته، ألنه بهذه األعمال يحصااااااّ

بالحساااااااااب واليوم ا خر يييس منافعه قياسااااااااا دقيقا ويحسااااااااب وايمانه  خروية. فالمؤمن بعبوديته ل واأل
ر تجاه حنانية تعنى حدا حعلى من البيرية واإليثامنافعه الدنيوية واألخروية وهو في منتهى األنانية، لكنها 

ِعُموَن الطمَعاَم َعَلى كما حشااااارت إلى ذلك ا ية الكريمة  4ا خرين دون رجاء مكاسااااب حو نفع منهم، َوُيطا
يًرا ) ِكيًنا َوَيِتيًما َوَحسااااِ ِ اَل ُنِريُد ِمناُكما َجزَ 8ُحبِِّه ِمسااااا ِه َّللام ِعُمُكما ِلَوجا ُكوًرا( ِإنمَما ُنطا اًء َواَل شااااُ

هذا النموذب من  5
التفكير هو الاذي قادماه عثماان بن عفاان في المجااعاة التي عصاااااااااااااافت بالمجتمع المدني في خالفة حبي 
بكر، لما قدمت قافلته إلى المدينة تحمل حلف بعير محملة بصنوف األطعمة واأللبسة وقدم عليه التجار 

                                                           
 يعرف ابن تيمية العبادة: "العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه هللا ويرضاه من األقوال واألعمال الباطنة والظاهرة" أحمد بن عبد الحليم - 1

، )المجلد جع سابقمر، والشاطبي، 66( ص 2111)المكتب اإلسالمي، بيروت،  9، تحقيق زهير الشاويش، ط رسالة العبوديةابن تيمية، 

 .011الثالث(، ص 

 (. 01: 39سورة الملك، ) - 2

 (.037: 2البقرة ) - 3

 .07( ص 2100، 0، ط Monzer Kahf، )أساسيات التمويل اإلسالميمنذر قحف،  - 4

  (.8: 93سورة اإلنسان، ) - 5
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رًا ار كم تربحوني على شرائي من الشام، فذكروا له حسعايفاوضونه في سعرها  فقال لهم: يا معاشر التج
زادني هللا عز وجل بكل  على رحس ماله فأبى عليهم وقال:"  %192حتى بلبوا حن يربحوه ما نساااااااااااااابته 

درهم عشاارة، حعندكم زيادة؟ فقالوا: اللهم ال، فقال: فإني ُحشااهد هللا حني قد جعلت هذا الطعام صاادقة على 

 .1الفقراء."
موذب روي حيضاا عن حبو عبيدة بن الجراح حيضا حين قدمت له قافلة بييمة حربعة ا الف دينار وهذا الن

 2عام الرمادة فتصدق بها، ولما عرد عليه عمر بن الخطاب تعويضه عنها رفض رفضا قاطعا.

بهذه المقاربة حقق النظام اإلسااااااااالمي ما حاول حن يشااااااااكك فيه النظام االشااااااااتراكي من قدرة المصاااااااالحة 
 صة، والمبادرة الفردية على تعظيم وحماية المصلحة العامة، ونمائها.الخا

 فالعقيدة وخاصااااااااااااااة اإليمان باليوم ا خر، -الضاااااااااااااامير-الجهاة الثانية: تكوين الواز  الرباني في النفس 
واسااااتحضااااار حن هللا رقيب عليه، وساااايحاساااابه على حفعاله وساااالوكه سااااينعكس على ساااالوكه االقتصااااادي، 

زعا ذاتيا، ويجعله في غاية الحسااااااااساااااااية تجاه ا خرين؛ فيمنعه من حخذ ما ليس له، ويكّون في النفس وا
واساااااتبالل ا خرين، وتعريضاااااهم للخطر، ويدفعه إلى االتقان واإلحساااااان في العمل، ألنه ببسااااااطة يتعبد 
إلى هللا بهذا السااالوك، وبطبيعة الحال سااايكون في غاية الحيطة والحذر حن يتضااارر حي ححد جراء عمله 

 افة نقصان الثواب، حو مخافة ترتُّب ا ثار األخروية التي ال يريدها جراء عمله ونشاطه.مخ
إن فكرة الحالل والحرام فكرة مساايطرة على عقل المساالم بقوة، ألنه متأكد من خالل معتقداته حنه مسااؤول 

 3حمام هللا عن حفعاله، وماله من حين اكتسبه وفيم حنفقه، وهل حضر ببيره فيه.

 4.ستخالف واالبتالء واالختبارإلالثاني: االنطاق من فكرة ا المحدد
                                                           

1 -  ، يُّ )المجلد الرابع، دار الوطن، الرياض، السعودية،  2ي، ط ، تحقيق: عبد هللا الدميجكتاب الشريعةأبو بكر محمد بن الحسين اآلُجّرِّ

 .2102( ص 0777

 .011( ص 0689)المجلد الرابع، دار التراث، بيروت،  2، ط تاريخ الطبريمحمد بن جرير الطبري،   - 2

 68( ص 0771)مكتبة وهبة، القاهرة،  0يوسف القرضاوي، دور القيم واألخالق في االقتصاد اإلسالمي، ط  - 3

تؤسس فكرة االستخالف العام للبشرية على أن اإلنسان خليفة هللا في األرض، في مجالين من مجاالت االستخالف هما: االستخالف  - 4

التكويني الذي يعني أن  هللا سبحانه وتعالى أودع في اإلنسان من حيث أصل خلقته إمكانية تحقيق االستخالف واالستعمار في األرض، 

لمعرفية، ومالحظة السنن اإللهية التي تضبط حركة وجود الكون، واستغاللها،  واالستخالف التكليفي الذي يعني قيام بتوافر اإلمكانات ا

 ةاإلنسان بواجبه تجاه ربه، بإظهار عبوديته وألوهيته له، واتباع شرعه الموحى إلى رسله، هذا المبدأ هو الرأي السائد عند علماء الشريع

ن ابن تيمية منعه إطالق لفظ أن اإلنسان خليفة هللا، بناء على أن الخالفة إنما تكون عن غائب، وهو سبحانه شهيد في الزمن المعاصر، نقل ع

حمد تيمية، منهاج السنة النبوية في نقض كالم الشيعة القدرية، تحقيق: م مدبر لخلقه ال يحتاج في تدبيرهم إلى غيره، أحمد بن عبد الحليم ابن

، وأيده عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني، من العلماء 101( ص 0783ة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، )جامع 0رشاد سالم، ط 

. لكن استخدام هذا المصطلح شائع في عصر 062( ص 0788)دار القلم، دمشق،  2المعاصرين في كتابه بصائر المسلم المعاصر، ط 

رعا، ويمكن أن يطلق لفظ الخالفة لغرض التشريف كما قال الراغب األصبهاني، الصحابة ومن بعدهم، ولم يثبت رفضه إال عن أبي بكر تو
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 ينطلق المسااااااااالم في سااااااااالوكه االقتصاااااااااادي من فكرة االساااااااااتخالف الذي مفادها حن المال مال هللا وحده،
واساتخلف فيه الناس ليبلوهم حيهم ححسن عمال فيه، فعمل اإلنسان الذي هو اإلنتاب حو االستهالك يتخذه 

هللا، فهو في الحييقة يخلق المنفعة من هذه المادة ليشاااااااااااااابع رغباته، وفق إذن هللا مجاالاه في مادة خلقها 

ِد َجِميًعا ِمناُه ِإنم ِفي َذِلَك َ  بذلك َرا َماَواِت َوَما ِفي األا َر َلُكما َما ِفي السم ٍم َيَتَفكمُرونَ َياٍت لِ َوَسخم         .1َقوا
 على سلوكه االقتصادي من نواح ثالج: إن انطالق اإلنسان من فكرة االستخالف ينعكس

تهوين البذل واالنفاق كلما دعاه واجب الحق، حو ناداه حق األخوة، فال يمسك ماله عن حاجة  أوالهما:
هللا...،  .. واألغنياء خّزان. الّدين وال مسغبة المستضعفين، على حد قول الرازي: "إن الفقراء عيال هللا،

 قول الملك لخازنه: إذا ثبت هذا فليس بمستبعد حن ي

 2اصرف طائفة مما في تلك الخزانة إلى المحتاجين من عبيدي".

المحدد يوّلد في نفس المسلم قبوله لروامر والنواهي والتوجيهات المتعلقة بتنظيم المال  اإن هذ الثانية:
خية األخرى؛ الوضإنتاجا واستهالكا، وال يتهرب منها، وال يتحايل على التزاماتها كما هو الحال في النظم 

ألنها توجيهات من مالك المال، ولذلك لما استشعر الصحابة هذه المعاني نجدهم يتوجهون لصاحب 
َأُلوَنَك  الشريعة إليضاح سبل إنفاقهم لهذه األموال، وقبول حي التزامات اجتماعية ُيَطاَلبون بها طواعية  َيسا

ُتما ِمنا خَ  َرِبيَن َوالاَيَتاَمى َوالاَمَساِكيِن َواباِن اَماَذا ُيناِفُقوَن ُقلا َما َحناَفقا َقا َعُلوا ِمنا َخياٍر ياٍر َفِللاَواِلَدياِن َواألا ِبيِل َوَما َتفا لسم

َ ِبِه َعِليٌم  َفِإنم َّللام

، إني ذو مال كثير، فكيئ يجب حن ملسو هيلع هللا ىلصوجاء في الحديث حن رجال قال: يا رسول هللا 3
تطهرك وآت صلة الرحم، واعرف حق السائل والجار والمسكين )حد الزكاة طهرة ملسو هيلع هللا ىلص: حصنع فيه،  قال 

 4وابن السبيل وال تبذر تبذيرا(.

فهي في حسن تصرفه في الموارد التي تتسم بالندرة، فيستخدمها استخداما كفوءًا  أما الناحية الثالثة:
حنه ليس الخليفة  الحظهللا فيها، لكنه ي استخلفهوعادال، فلإلنسان كامل الحرية في استبالل الموارد التي 

 الوحيد، فمعه إخوانه في اإلنسانية الذين يشاركونه واجب االستخالف، وكذلك األجيال القادمة التي يلتزم
                                                           

، وللمزيد حول هذا المفهوم والفهم العميق لفلسفته وموقف ابن تيمية منه، صبرى محمد خليل خيري، األبعاد المعرفية 276، ص مرجع سابق

 . 36-0( ص 2113)منشورات مركز التنوير المعرفي،  0لمفهوم االستخالف، ط 

 (. 61: 06سورة الجاثية، ) - 1

معلوم أن هذا ال يتعارض مع حق الملكية، فحق الملكية ثابت لتنظيم الحيازة والتصرف وفق قانون االستخالف، لذلك توجه الشريعة  - 2

ين ر بن الحسن بن الحساألمر باإلنفاق للمستخلفين، ال لغيرهم، فمبدأ االستخالف ينطلق ممن في يده المال، ال أحد غيره، محمد بن عم

 .81ه( ص 0621)المجلد السادس عشر، دار إحياء التراث العربي، بيروت،  6، ط تفسير مفاتيح الغيبالتيمي الرازي، 

 (.201: 2سورة البقرة، ) - 3

 .683، ص 02676، )المجلد التاسع عشر(، برقم: مرجع سابقابن حنبل،  - 4
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 1بحفظ هذه الموارد لها بعد إشباعه لرغباته، فال يعظم منافعه إال وفق هذه المالحظة. 
كاليئ اجتماعية حو بيئية لها عالقة إن انطالق المسلم من هذا المحدد، يجعل صدره واسعا تجاه حية ت

بمسؤوليته تجاه األخرين، وتجاه وطنه، وبيئته، وهو كذلك يخول المجتمع والدولة المسلمة حق الرقابة 
على استبالل ثروات األمة، ويؤسس للمسؤولية تجاه األجيال القادمة، وتضمينها في العمليات اإلنتاجية 

 التي تؤثر على الموارد بشكل مباشر.

 2لمحدد الثالث: االنطالق من مفهوم شامل للعدالةا
من المفاهيم األساسية في الشريعة واالقتصاد اإلسالمي، فكرة العدالة، فقد حكد هللا في آيات عديدة على 

رِ  فريضة العدل، كقوله: ِط َواَل َيجا ِ ُشَهَداَء ِبالاِقسا ٍم َعَلى  مَ َيا َحيَُّها المِذيَن آَمُنوا ُكوُنوا َقوماِميَن َلِلم نمُكما َشَنآُن َقوا
َمُلونَ  َ َخِبيٌر ِبَما َتعا َ ِإنم َّللام َوى  َواتمُقوا َّللام ِدُلوا ُهَو َحقاَرُب ِللتمقا ِدُلوا اعا َحالم َتعا

إليه في ححاديث ملسو هيلع هللا ىلص ووجه النبي 3
 كثيرة.

تناب ذاتية، واجويتحدج الفقهاء عن مفهوم العدل الذاتي وهو دفع اإلنسان نفسه لجلب المصالح ال
المضار، كما يتحدثون عن عدل اإلنسان مع محيطه في تعامالته معهم، وعدله مع مجمو  األمة في 

  4موازنته بين مصالحه الفردية ومصالح األمة الجمخية.
فبمقتضى العدل ينطلق السلوك االقتصادي دون استئثار طرف من األطراف باإلمكانات والموارد، وحن 

ارد لتلبية االحتياجات األساسية لجميع حفراد المجتمع، وبمقتضى العدل فليس لمسلم تستخدم هذه المو 
استخدام موارد األمة إال فيما ينفعها، وال يضر بأفرادها ضمن حدود إنسانية الطلبات غير المبالغ فيها، 

مين حول ولذا ال يمكن حن نستبرب المناقشات بين فقهاء المسل 5وتحقيق الرفاه االجتماعي المعقول،

 6وجوب تلبية الحاجات األساسية للفقراء في المجتمع المسلم.
                                                           

 .218، ص مرجع سابقشابرا،  - 1

هو األمر المتوسط بين طرفي اإلفراط والتفريط، وهو االعتدال واالستقامة والميل إلى الحق، وهو نقيض الجور، وَعدََل بين  العدل -2 

 ( ص0770)دار الرشاد، القاهرة،  0، تحقيق: عبد المنعم الحفني، ط كتاب التعريفاتالخصوم أي أنصف ولم يظلم، الشريف الجرجاني، 

 .113، ص مرجع سابق؛ والمناوي، 091

 (.8: 1سورة المائدة، ) - 3

 .13، ص مرجع سابقالقرضاوي،  -4 

 .237، ص مرجع سابقشابرا،  - 5

وهذا الرأي نُقل عن عمر بن الخطاب في قوله: "لو استقبلت من أمري ما استدبرت ألخذت فضول أموال األغنياء فقسمتها على فقراء  - 6

 .280، )المجلد الرابع(، ص ، مرجع سابقد سبقت اإلشارة إلى نصوصه، ابن حزم الظاهريالمهاجرين " وانتصر إليه ابن حزم بقوة، وق
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وبمقتضى العدل يجب حن يكون مصدر تكسب المسلم شريفا خاليا من مظاهر الظلم بمختلف صورها، 
ولذلك حرمت الشريعة العديد من المعامالت لما فيها من الظلم كالربا مثال، ألنه حخذ من مال البير من 

م تساوي الفر  بين األطراف كالبرر والببن، والعقود القهرية كاالحتكار، وفي جهة غير مبرر، وعد
المستهلك حرمت الشريعة ظلم البائع وبخس ثمن سلعته، وتعييبها بما ليس فيها، وقد جاء هذا البيان 

فُ وعده هللا من الفساد في األرد  1واضحا في القرآن الكريم  في ثالثة مواضع في قصة شعيب، وا َحوا
ِسِدينَ  ِد ُمفا َرا ا ِفي األا َثوا َياَءُهما َواَل َتعا ِط َواَل َتباَخُسوا النماَس َحشا َياَل َوالاِميَزاَن ِبالاِقسا الاِمكا

وتجّذُر هذا المعنى  2
في نفوس الصحابة الكرام واضح جدا، فعلى سبيل المثال، حرسل جرير البجلي مولى له ليشتري له فرسا 

فماكسه المولى، وحعطاه ثالثمائة درهم ثمنا له، فلما جاء جريرا غضب وقال من رجل من المسلمين، 
لصاحب الفرس إن فرسك  هذا خير من ثالثمائة درهم، وما زال يزيده حتى اشتراه بثمانمائة درهم،  وقال: 

 3."على النصح لكل مسلم ملسو هيلع هللا ىلص"إني بايعت رسول هللا 
ددًا من محددات السااالوك االقتصاااادي وهو العدل ثمت عدل آخر تميز به النظام اإلساااالمي باعتباره مح

مع األجيااال القااادماة في المحااافظاة على ثروة األمااة ومواردهااا بمقتضااااااااااااااى اسااااااااااااااتخالف هللا لااه فليس لااه 
اسااتباللها بما يضاار مع األجيال الالحقة، ففي الخطة العمرية التي رسااامها عمر بن الخطاب في حرد 

د عليهم عمر بن الخطاب وقال: "إذن حترك من بعدكم من اعتر  4السااااااواد لما حراد الفاتحون اقتسااااااامها،
 5المسلمين ال شيء لهم."

ة، ونصاااره التنمي اقتصااااديوهذا المبدح الموجود في تراثنا هو نفساااه الذي توصااال إليه روبرت ساااولو من 

هذه المحددات  6حماراتيا سااااااان في مجموعة من كتاباته، وهو المعروف بمفهوم االساااااااتدامة االقتصاااااااادية.
تمثل مصااافاة حخالقية ومحددات سااالوكية تضااابط سااالوك المسااالم ابتداء من تحديد رغباته وتكوين  هاوغير 

وعي داخلي لدى اإلنساان يبير ذوقه بما ينساجم مع الييم اإلساالمية التي ال تسامح بالمضااار، وال تعتبر 
حو  ،ذلك حرية شاااااااخصاااااااية، وكذلك في عملية اإلنتاب ال تسااااااامح باألنشاااااااطة التي تقتل حو تؤذي البشااااااار

                                                           
 (.086: 23(، وسورة الشعراء )81: 00(، وفي سورة هود )81: 9في سورة األعراف ) - 1

 (.81: 00سورة هود ) - 2

المجلد الثاني، مكتبة العلوم والحكم، الموصل، ) 2، تحقيق: حمدي السلفي، ط المعجم الكبيرالطبراني، سليمان بن أحمد بن أيوب،  - 3

 .666، ص 2673( برقم: 0786

 هي األرض الزراعية الخصبة في العراق، وسميت بذلك لتشابك أغصان أشجارها. - 4

 .69، ص مرجع سابقأبو يوسف،  - 5

، ترجمة شوقي التنمية حرية(، و2101وم، . )الدار العربية للعل0، ترجمة مازن جندلي، ط فكرة العدالةعلى وجه الخصوص كتاباه؛  - 6

 (. 2116)مطابع السياسة، الكويت العاصمة،  0جالل، ط 
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الحيواناات، حو النباات، حو البيئاة على نحو طائش يؤدي إلى اإلخالل بالرفاهية المجتمخية، المعبر عنها 
 1في القرآن والفقه اإلسالمي بالحياة الطيبة.

إن النظام اإلساااااااااااالمي بهذه المحددات ال يكتفي بتكوين المصااااااااااافاة األخالقية لتقويم سااااااااااالوك اإلنساااااااااااان 
الحوافز المالئمة لتدعيم ساااااااااالوكه والتزامه بهذه المصاااااااااافاة، بإدخال البعد االقتصااااااااااادي فقط، بل يقدم له 

حفعاالاه الادنيوياة، فاإن اإلنسااااااااااااااان العااقل والمؤمن بهذه  على  األخروي والحساااااااااااااااب على حماام هللا تعاالى
المعتقدات سااااايساااااعى لما فيه مصااااالحته ببعديها ا ني واألخروي من خالل إدخال تعديالت على سااااالوكه 

اسااااتهالكه المساااارف والمبذر، وتوجيهها نحو ا خرين فقراء ومحتاجين، وتدفعه إلنتاب من خالل تقليص 
ما فيه مصلحة األخرين، دون تعريضهم لرذى من تربحه، ويمنعه من التربح بالصور المضرة، وبالتالي 
تكون هذه المحددات للساالوك وساايلة فاعلة تقود إلى تخصاايص وتوزيع الموارد وفق مزيج بين المصاالحة 

لخاصاااة والعامة، وتشااااكل رادعا له عن اإلضااارار با خرين في ساااالوكه، محققا بذلك الحياة الطيبة التي ا
 .ينشدها، ووعده ربه ربها

 َُره ِزَينمُهما َحجا ِيَينمُه َحَياًة َطيَِّبًة َوَلَنجا ِمٌن َفَلُنحا َسِن مَ َمنا َعِمَل َصاِلًحا ِمنا َذَكٍر َحوا ُحناَثى َوُهَو ُمؤا ا َكاُنوا ما ِبَأحا
َمُلوَن  حن الكفاءة االقتصادية في اإلسالم ليست مجرد عالقة بين إجمالي  شابرالذلك وكما يرى  .2َيعا

المدخالت، واجمالي الناتج فحسب، بل يجب تقيدها بالنسبة بين الناتج النافع ومدخالته، وهذا يعنى 

 3موال.ضرورة وجود ميياس قيمي للنفع يتمثل في مقاصد الشريعة من األ
 .السلوك االقتصاديوسائل تفعيل المنظومة األخالقية في  .4

نظرا ألهمية المنظومة الروحية واألخالقية لتحقيق حهداف المسؤولية، والمساهمة الضمنية في تخ يئ 
حعبائها يحتاب المسلمون لتفعيل هذه المنظومة من خالل دراسة واقع المسلمين واستخال  حسباب الفجوة 

مجتمعهم، واالطال  على تجارب األمم المتقدمة في تفعيل هذه المنظومة إلنتاب نموذب األخالقية في 
 من ا ليات التي انتجتها الدول المتقدمة. بها، ويستفيدإسالمي ينطلق من مقاصد الشريعة ويهتدي 

 .ماضي وواقع المسلمين. 2.4
 والمبادئ ا، بسبب طبيعة تلك الييمكان المجتمع المسلم في عصوره األول مجتمعا حخالقيا بشكل مثالي جد

                                                           
ال أدعى أن هذه المحددات وحدها هي التي تحدد سلوك المسلم االقتصادي، بل يوجد غيرها مما هو في أهميتهاـ، أو دونها في األهمية،  - 1

امال للنموذج اإلسالمي، على الرغم أنه ثمت محاوالت جادة في إيجاد هذا التصور وإحصائها يحتاج إلى دراسة مستقلة تعطي تصورا ك

دور القيم واألخالق في االقتصاد ، كتاب الدكتور يوسف القرضاوي، اإلسالم والتحدي االقتصاديالسيما في كتاب الدكتور شابرار 

 ت كما وكيفا.يستوعبا كامل المحددا لم-مواضيعهمانظرا لعموم -، إال أنهما اإلسالمي

 (. 79: 03سورة النحل، ) - 2

 .63، ص مرجع سابقشابرا،  - 3
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األخالقية المشحونة في نصو  الوحيين، القرآن والسنة، في مختلف مجاالتها التي تتسم بالعقالنية 
وكذلك وجود التطبيق العملي والقدوة الحسنة في ذلك الزمن المتمثلة بوجود  1والروحانية في ا ن نفسه.

 ن بعده.بين حظهرهم والخلفاء الراشدون م ملسو هيلع هللا ىلصالنبي 
ثم لم يزل البناء األخالقي في تدن في المجتمع المسلم، ألسباب عدة من حهمها بداية ظهور الحكم 
االستبدادي في بداية الدولة األموية، وكذلك البعد عن المنهج القرآني والنبوي في التربية والسلوك، واالتجاه 

 كالمية في الخالفة الخباسية.للنزعة العقالنية المبالغ فيها، السيما مع ظهور المدارس ال

إضاافة لحالة الثبات الفكري في الفقه اإلسالمي التي ضُعَفت عن مواكبة التطورات المتسارعة في العالم 
من حيث المفاهيم األخالقية والفكرية في الدول مما حّول األصاااااااااول اإلساااااااااالمية من حالة المرونة التي 

لمنطقي على كثير من األصعدة االقتصادية واالجتماعية ينببي حن تكون سائدة، إلى حالة التيبس غير ا
. فقد حضاعت األمة بسبب هذه الحالة الييم األخالقية المتضممنة في العقيدة والشعائر الخبادية والسياسية

والقواعد الساااالوكية، وصااااارت هذه قوالَب تتناقلها األجيال، مجردًة عن كوامنها األخالقية والييمية، وزادت 
ريبة عن معي لرمة مفاهيُم غالعقَل الجفي الفجوة بين الدين واألخالق في المجتمعات العربية حتى ساد 

فلساااااااافة الدين واألخالق من حمثال "حدي الفرد واثقب األرد" وغيرها من المفاهيم التي تفصاااااااال الدين 

هذه المساببات إضااافة إلى انحطاط المساالمين الحضاااري، واالسااتعمار الذي عكف  2والييم عن المجتمع.
طبيق ، كونت فجوة واسعة بين المسلمين في التعلى تبيير قيم المجتمع المسالم منذ حوائل القرن العشارين

الواقعي واإلسااااالم كُمثٍل وقيٍم، فأصاااابح المجتمع المساااالم ال يعكس بهاء اإلسااااالم، والنظام اإلسااااالمي بما 
فيه االقتصاااادي، ال يساااود بشاااكل كامل في حي جزء من حجزاء البلدان اإلساااالمية وحصااابحت األجواء في 

ر العلمانية بنحو ساااااااالبي، وفي بعض األحيان حكثر من البيئات التي المجتمعات العربية مشاااااااابعة باألفكا

وهااذا مااا ياادفع بقوة إلى الاادعوة إلى البحااث عن السااااااااااااااؤال األخالقي في المجتمع 3ظهرت فيهااا العلمااانيااة.
ّدم فيااه اإلسااااااااااااااالم  المساااااااااااااالم، ومن حين نباادح في االتجاااه إلى الرجو  إلى الزمن األخالقي لرمااة، الااذي قااُ

يم والشااعائر والسااالوكيات األخالقية، إضااافة للشاااعائر والمعامالت. وان المسااالمين اليوم كمجموعة من الي
إذا حرادوا تفعيل المنظومة األخالقية التي جاء بها اإلساااالم، ال بد لهم من مراجعة حساااباب غيابها عنهم، 

 واالستفادة من تجارب األمم األخرى في إحداج منهج عملي للعودة إلى هذه األخالق.
                                                           

نالحظ أن القرآن الكريم وبخالف مصادر الديانات السابقة لجأ في معالجة األخالق والقيم والعقائد إلى الحجج العقلية، أكثر من لجوئه  - 1

جة من مخاطبة جمهور أكبر على المدى الزمني البعيد، بحيث يكون إلى الوسائل الروحية من المعجزات وغيرها، وذلك للسماح لهذه الح

 الخطاب كأنهم خوطبوا به في زمانهم.

 .006، ص مرجع سابقعبد هللا بن منصور،  - 2

 .68، ص مرجع سابقشابرا،  - 3
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العديااااد ماااان فالساااافة األخااااالق واالقتصاااااد الااااذين حاااااولوا تقااااديم حلااااول حخالقيااااة للمعادلااااة بااااين مااااا  باااارز 
 John David Garciaهااااو مااااادي ومااااا هااااو حخالقااااي، لعاااال ماااان حباااارزهم جااااون ديفيااااد غارساااايا 

حيااااث حلااااف حربعاااااة كتااااب تعاااااالج حخالقيااااات المجتماااااع، لعاااال حهمهاااااا حولهااااا، المجتماااااع األخالقااااي، باااااديل 

الااذي حلفااه  al Society: A Rational Alternative to DeathMor 1عقالنااي للمااوت،
 2حوائل سبعينات القرن الماضي، ولم يترجم حي من حعماله إلى العربية إلى ا ن.

فاااي العالقاااة باااين التنمياااة  Amartya Kumar Senوكاااذلك ماااا كتباااه ماااؤخرا حمارتياااا كوماااار سااان 
الساااااااائد فاااااااي الفكااااااار  عقاااااااد االجتمااااااااعياالقتصاااااااادية واألخاااااااالق، وفكااااااارة الخياااااااار االجتمااااااااعي بااااااادل ال

، واقتصااااااااد الرفااااااااه، والعدالاااااااة االجتماعياااااااة واالقتصاااااااادية، ومؤشااااااارات قيااااااااس رفااااااااه الرحسااااااامالي البرباااااااي

    3مواطني الدول النامية، وقد ترجمت بعض حعماله إلى العربية.
الربح هتمام، و إضافة إلى االتجاه العام نحو األخالقية، فبعد حن كانت الكفاءة االقتصادية هي محل اال

هو المقصود األساسي، حصبح االتجاه في حوربا اليوم بقوة نحو حخالقيات الشركات واألعمال كهدف حيضا 
ال ُيبفل، ونشأت اصطالحات مهمة في التنمية االقتصادية األخالقية مثل؛ حخالقيات المهنة، حخالقيات 

 4اإلدارة، حخالقيات األعمال.

 .القيم األخالقية التعليم طريق العودة إلى. 1.4
عانى المجتمع البربي مما عانى منه المجتمع المسلم من ضيا  بوصلة األخالق في السلوكيات عموما، 
والسلوكيات االقتصادية على وجه الخصو ، إال حن اتجاها عاما إصالحيا بدح في سبعينات القرن 

ي للمجتمع هج في تكوين الحل األخالقالماضي في حوروبا، ينببي لنا نحن المسلمين االستفادة منه في المن
 المسلم.

ولعل التطور األبرز في مجال التعليم والتدريب كان في الواليات المتحدة األمريكية حيث وجد حكثر من 
خمسمائة مقررا في مجال حخالقيات األعمال تدرس بدوام كامل، وجزء كبير منها يقدم جانبا تدريبيا في 

                                                           
1- Publisher  Whitmore Publishing January 1, 2005. 

الذي كان ينبغي أن يكون مطروحا بشدة، والفجوة العلمية بين المجتمع اإلسالمي والمجتمع  وهذا يعكس بعد االمة عن السؤال األخالقي - 2

 الغربي.

تناول العديد من الباحثين أعمال سن، ولكنها في غالبها دراسات توصيفيه ال تقدم خطوات عملية لتطبيق هذه األفكار ومقارنتها بالفلسفة  - 3

 اإلسالمية للتنمية.

 ه المفاهيم للمزيد حول هذ - 4

Ludwig Heider, and Nikil Mukerji, "Rawls, Order Ethics, and Rawlsian Order Ethics." Order Ethics: An 

Ethical Framework for the Social Market Economy. Springer, Cham, 2016, P.149-166. 
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من ستة عشر مركزا بحثيا ألخالقيات إدارة األعمال في المؤسسات، وثالج هذا المجال، إضافة إلى حكثر 
هذه الجهود تنعكس على السلوك االقتصادي في المجتمع 1دوريات مكرسة لفكرة حخالق الشركات.

للتأمين، ليياس حثر المسؤولية  AFLACاألمريكي بطبيعة الحال، فوفق دراسة قامت بها مؤسسة 
يفضلون شراء منتجات المؤسسات ذات التعامل  %50المستهلكين، حن االجتماعية على عينة من 

من العينة تعتقد حن العالمة التجارية التي تتسم بأخالقية عالية  %80األخالقي نحو المجتمع والبيئة، و

ولعل النموذب األمريكي المتجه إلى التنمية األخالقية 2ال تراعي الجانب األخالقي. التيتتفوق على غيرها 
مي، والرقابة المجتمخية لتعزيز المحددات األخالقية يمكن حن يستفاد منه في يقائم على الزخم التعلوال

   3.يقو على األسس والييم اإلسالمية إجراءاته وطرقه في خلق نموذب إسالمي تنموي في األخالق
سالمية د اإلتعزيز المناهج الدراسية بمقررات خاصة باألخالق تتبدى من المقاصعلى سبيل المثال ف

للتشريع، والييم األخالقية لرمة  قد يكون مفيدا جدا في تكوين الميل النفسي تجاه األخالق، ال حعني 
 لى حهميتها()عطبعا المقررات الدينية الموجودة اليوم التي تعطي الشعائر التعبدية والمعاني االعتقادية

ها األخالقية، بل ربما شبلت الطالب وغير المجردة الجانب األقصى من الدراسة، دون النظر في حبعاد
المتخصصين بخالفات فقهية واعتقادية ال طائل من ورائها، وانما حعني تكوين نماذب تستقي من النصو  

لى الواقع المعانَي األخالقية وتسلطها عوتطبيقات الصحابة في المجتمع األول القرآنية والنبوية المباشرة 
من حمثال حق األخوة، والعدالة   ملسو هيلع هللا ىلصرآني لإلصالح الذي اتبعه نبينا محمد على اعتبار حنها المنهج الق

االجتماعية والمساوة والكرامة والحرية التي تمثل مقاصد شرعية اقتصادية واجتماعية تنموية، وكذلك 
األنانية والظلم واألثرة، واالستهالك التفاخري والطقوس التي  :تخ يض بعض الييم غير اإلسالمية مثل

 .بالمنافسة والمباهاة تهتم
إن هدف هذه المقررات ينببي حال يكون غرس الييم بشكل نظري لدى الطالب بقدر ما يقدم نماذب 
تطبييية حخالقية لهذه الييم اتبعت في العصر األول، وكتب الحديث والسيرة والتاريخ اإلسالمي حافلة 

كذلك معالجة التناقض  ح األخالقي.بهذه النماذب التي تصلح ألن تكون قدوات داعمة لمجال اإلصال
بين العلوم التجريبية واألخالق التي كثيرا ما تصور على حنها بال حهداف حخالقية، بل ربما وضعت نييضا 

                                                           
 ،مجلة االقتصاد والمالليمة للحوكمة في منظمات األعمال المعاصرة، أبو مدين يوسف، أخالقيات األعمال وارتباطها بالممارسات الس -1 

 .99(: 2101، فبراير، )0الجزائر، ع 

2-  Aflac Corporate Social Responsibility -AWS on the link: 

https://chronicleassets.s3.amazonaws.com/7/items/biz/pdf/AflacCorporateSocialResponsibility.pdf seen 

23/4/2021 

من معالم هذا التوجه قيام مؤسسات غير ربحية تعنى بالرقابة على المؤسسات اإلنتاجية لتحديد ما هو أخالقي أوغير أخالقي مثل شركة  -3 

CORPORATION-B ( التي تعطى عالمةCorp-B.والتي تعنى أن العالمة التجارية المتحصلة لها تأثير إيجابي على المجتمع والبيئة ) 
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للتصورات األخالقية بسبب تأثير العلمانية، مما يوقعها في خيارات ال إنسانية، تحت سيطرة ممولي 
فرسم مقاصد إنسانية وحخالقية للعلوم يجعلها خادمة  1مة فيه،البحث العلمي، والقوة الرحسمالية المتحك

لإلنسان، وليست سيفا مسلطا عليه، لذلك ينببي تضمين المقررات حهدافا حخالقية للمحافظة على االتجاه 
 األخالقي لها.

 .برامج االقتصاد األخالقي في كليات االقتصاد والتجارة .4.4

رامج قتصاد األخالقي في كليات ومعاهد االقتصاد والتجارة وبثم يأتي في الصعيد الثاني تكوين برامج لال
الدراسات العليا على وجه الخصو  تستقي فلسفتها من المصادر اإلسالمية، وتدرس المقاصد 
االقتصادية الكلية في الشريعة مدعمة بشواهد واقخية من فترة التشريع والخالفة الراشدة، على حن تكون 

 تبار حن هذه الطائفة هم المنظرون للمجتمع من الناحية االقتصادية.إلزامية على طالبها، باع
إن تخليق المؤسسات التعليمية بميثاق حخالقي للتربية والتعليم يشجع على اإليثار، وينمي اإلحساس 
البيري كفيل بتبيير قيم المجتمع بشكل شامل تبيرا إيجابيا محدثا تنمية حخالقية تنعكس على الواقع 

 وعلى تطبيقات المسؤولية التقصيرية.االقتصادي 

 .مية االتجاه األخالقي في المجتمعمؤسسات الرقابة األخالقية لتن. 3.4

 االستثماراتثم توسعت هذه  2عرفت االستثمارات األخالقية في البرب منذ حوائل سبعينات القرن الماضي.
 دولن عدد كبير مشر اليوم في مع ظهور مفهوم التنمية المستدامة بما يتالءم مع مفهومها، وهي تنت

تحقيق رغبات المستثمرين الدينية واألخالقية،  االستثماراتمن البواعث على ظهور هذه  3.العالم

فهي  4وتفضيالتهم االجتماعية، دون حدوج اختالالت اقتصادية حو بيئية حو اجتماعية على المجتمع،
 ليا في استثماراتهم. وسيلة لتنمية هذه الييم في نفوسهم من خالل تطبيقها عم

 The Social Screening األخالقي المجتمعيلتقييم ظهور مؤسسات ل االستثماراتيضاف إلى هذه 
جودة المؤسسات االستثمارية من وجهة  ليياس The financial ratingإضافة للتقييم المالي المعروف 

                                                           
( 2119، 2)منشورات مركز الحضارة لتنمية الفكر اإلسالمي، بيروت، ط  2، ط أخالقنا في حاجة إلى فلسفة أخالق بديلةإدريس هاني،  -1 

 .219ص 

2- Rob Bauer, Koedijk Kees, and Otten Roger, "International evidence on ethical mutual fund performance 

and investment style." Journal of Banking & Finance 29.7 (2005): 1751-1767. 

مجلة ، المصارف اإلسالمية من منظور تطور التمويل األخالقي، ترجمة عبد الرحمن السنوسي، Bilal Batayevaبالل بتاييفا،   - 3

 .028 (:2121، )سبتمبر 2، جامعة الجزائر كلية العلوم اإلسالمية، المجلد الثاني والعشرون، ع الصراط

 .87( ص 2111)دار الفكر، دمشق،  2، ترجمة رفيق المصري، ط مستقبل علم االقتصاد من منظور إسالميمحمد عمر شابرا،  -4 
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مة ة ومجتمخية وتركز على سالعنى بتقييم المؤسسات وفق معايير حخالقيوهي تُ  النظر االجتماعية.
 .واألضرار التي تسببها للبيئة والعمال والمجتمع المنتجات وسهولة استعمالها من قبل المستهلكين

مثل هذا النموذب يمكن حن يقوي نظام المسؤولية في المجتمع، ويمكن حن تكون نتائج هذا التقويم وسيلة 
ى والييام بإجراءات استباقية تجاه المؤسسات التي تحظناجعة للدولة في مراقبة للمؤسسات خالل اإلنتاب 

باء ئ حع يقبل حصول األضرار، مما يؤدي إلى تخاألخالقية بتقويم ضخيئ في مجال المسؤولية 
المسؤولية على حطرافها بما فيها إجراءات التقاضي حيضا. كما تعتبر وسيلة حمائية للمستهلكين من خالل 

ات وجودة نظام المسؤولية في المؤسسات اإلنتاجية مما سيؤثر على تمكنهم من معرفة جودة المنتوج
قراراتهم االستهالكية؛ ألنهم سيكونون على معرفة واطال  على نقاط الضعف في المنتوب، وامكانية 

 المقارنة بينه وبين غيره من المنتوجات.
طرفي  لصناديق تمكنوهو كذلك وسيلة ناجعة لتحفيز المهنيين لتحسين جودة المنتوجات، ألن هذه ا

 حد سواء من معرفة آثار المنتوب االستعمالية. على-والمستهلكينلمساهمين في الشركات ا-االستثمار
فالمهني الرشيد سيتخذ من التدابير ما يحسن نقاطه في هذا المجال مما يعني تدفقات استثمارية حكثر، 

 واقبال على منتجاته حكثر من قبل المستهلكين.

 .نتائجالخاتمة وال .3
 قصدت هذه الوراقة إلى البحث عن عالقة االخالق باالقتصاد في النظامين اإلسالمي والرحسمالي، ومعرفة 
الوسائل البربية للعودة األخالقية، واالستفادة منها لتفعيل المنظومة األخالقية الموجودة في تعاليم الدين 

 دي سواء حكان منتجا حم مستهلكا، وخلصتاإلسالمي التي لها تأثير مباشر على سلوك المسلم االقتصا
 الدراسة إلى ا تي:

ظهر من خالل الدراسة الفجوة الكبيرة بين الرحسمالية واألخالق بسبب تأثرها بالفلسفات الوجودية  .1
والعقائد اإلصالحية البروستنتية التي ظهرت في القرن السابع عشر بسبب طغيان الكنيسة وانحرافها 

 عن تعاليم هللا.
لمقابل عكست الدراسة البزارة األخالقية والييمية التي يزخر بها النظام اإلسالمي بسبب استمداده في ا .0

 والصحابة الكرام. ملسو هيلع هللا ىلص من الشريعة اإلسالمية، وتطبيقات النبي
 عكست الدراسة مظاهر عودة الرحسمالية لحضن الييمية واألخالق على يد اقتصادي التنمية. .3
لمتزايد البربي باألخالق والييم وتضمينها في المقررات والبرامج ظهر من الدراسة حجم االهتمام ا .2

 الدراسية المختلفة.
 تميز النظام اإلسالمي بوجود محددات سلوكية يتحتم على المسلم مراعاتها في سلوكه االقتصادي. .9
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كشفت الدراسة عن الفجوة بين النظام األخالقي اإلسالمي وواقع المسلمين اليوم، بسبب تأثرهم  .6
 مادية البربية.بال

توصي الدراسة بوضع برامج ومقررات لالقتصاد األخالقي في كليات االقتصاد والتجارة، وبرامج  .7
لتعزيز األخالق والييم في مختلف المستويات التعليمة مستمدة من تعاليم اإلسالم وتزخر بالتطبيقات 

 العملية في العصر اإلسالمي األول لتفعيل دور األخالق في المجتمع. 

 المراجع:و المصادر 
 .0229المكتب اإلسالمي، بيروت، . 7، تحقيق زهير الشاويش، ط العبودية ححمد، رسالة .ابن تيمية

جامعة اإلمام محمد بن سعود . 1، تحقيق: محمد رشاد سالم، ط منهاب السنة النبوية في نقض كالم الشيعة القدريةححمد، 
 . 1586اإلسالمية، 
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 مصباح ياقة السوداني

 ليبيا-جامعة بين وليد 

 :ةالمقدمـ
ر وقواعد نظام تابة الدساتيتعد الجمخية الوطنية التأسيسية إحدى الوسائل الديمقراطية للدول الحديثة في ك

اؤها بأنها هيئة تقوم بكتابة الدستور وغالبا ما يكون حعض، حيث يعرفها معظم الفقهاء الدستوريين الحكم
 .iمنتخبين

وقد ظهرت الجمخيات الوطنية التأسيسية ألول مرة في حمريكا الشمالية بعد ثورتها ضد االستعمار البريطاني 
حيث شكلتها هذه الشعوب من حجل إنجاز دساتيرها بعد االستقالل فقامت كل والية بانتخاب جمخية 

ثم استخدم هذا األسلوب فيما بعد الفرنسيون ، سم ) المؤتمر ( من حجل وضع دستور خا  بهاعرفت با
م حيث شكلوا ما يعرف باسم الجمخية الوطنية معتبرين حنفسهم يمثلون 1785بعد قيامهم بالثورة عام 

لملكية ا غالبية الشعب الفرنسي على الرغم من حنهم غير منتخبين ووضعوا حول دستور لفرنسا تبنى نظام
م 1515ثم شا  هذا األسلوب بعد الحربين العالميتين األولى والثانية في حلمانيا ، م1751الفرنسية عام 

 .iiم وغيرها1592م وسوريا  1528م والهند 1527م وايطاليا 1531م واسبانيا 1500والنمسا 
( 085تحدة رقم )تعد ليبيا كذلك من تلك الدول التي اتبعت هذا األسلوب حيث نص قرار األمم الم

م القاضي بإستقالل ليبيا في فقرته الثالثة حن يحدد دستور 1525الصادر في الواحد والعشرين من نوفمبر 
لليبيا بما في ذلك شكل الحكومة من قبل ممثلي سكان برقة وطرابلس وفزان المجتمعين والمتشاورين معا 

 .في جمخية وطنية
جمخية الوطنية التأسيسية في تكوين الدولة الليبية محاوال اإلجابة وقد جاء هذا البحث للوقوف على دور ال

عوبات ي حهم الصعلى مجموعة من التساؤالت حهمها كيئ تكونت الجمخية الوطنية ؟ وحهم انجازاتها وما ه
 ؟ التي واجهت عملها

 .الليبية التأسيسية الوطنية الجمعية نشأة :أوال
 يلةط جهادهم توب حيث لليبيين بالنسااااابة تاريخيا يوم 1525 مبرنوف من والعشااااارون  الواحد  يوم كان لقد

 المتحدة األمم قرار بصدور فرنسية االنجلو اإلدارة فترة السياسي ونضالهم االيطالي المستعمر ضد عقود
 في نص كما 1590يناير من األول يتجاوز ال موعد في ليبيا استقالل ضرورة يتضمن الذي  085 رقم
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 للبالد سااااااااااااتوراد ليقروا وطنية جمخية في وفزان وطرابلس برقة عن مندوبون  يجتمع حن ىعل الثالثة الفقرة
 الفقرة وفق حدةالمت األمم عينت القرار تنفيذ في الليبيين لمسااااعدة و ،الحكومة وشاااكل تعيين ذلك في بما

 من كون م اسااااااتشاااااااري  مجلس يعاونه بلت ادريان الساااااايد بعد فيما له رشااااااح ليبيا في عاما مندوبا الرابعة
 مع انوالباكساااات ومصاااار وايطاليا وفرنسااااا المتحدة والمملكة المتحدة الواليات دول يمثلون  حعضاااااء عشاااارة
 .iiiفي البالد األجنبية األقليات عن وعضو الثالج األقاليم يمثلون  ليبيين ثالثة

 نتوكا ،1592 يناير من عشااااار الثامن في لطرابلس وصااااال حيث ليبيا في مهمته بلد ادريان السااااايد بدح
 ارز  حسااااااااااااااابيع ثالثة قضااااااااااااااائه وبعد االسااااااااااااااتشاااااااااااااااري  المجلس في لرقاليم ممثلين اختيار األولى مهمتاه
عد الجربي علي حن يكون اسااا االتفاق تم  الساااياساااية واألحزاب بالييادات والتقائه  الثالثة األقاليم  خاللها

لس ممثال عن طراب ومصااااااااااااااطفى ميزران، ممثال عن برقة وقد حل فيما بعد مكانه الدكتور علي العنيزي 
ا تم كم، وقد حل مكانه فيما بعد محمد عثمان الصااايد فزان  ممثال عن  واحمد الحاب السااانوساااي صاااوفو

 .ivاختيار السيد جياكومو مارشينو ممثال عن األقليات األجنبية
لقد كان حمام المندوب والمجلس االسااااااتشاااااااري الخطوة التالية وهي انتخاب لجنة تحضاااااايرية في موعد ال 

احبت وقد صاا، تكون مهمتها األساااسااية  تكوين جمخية وطنية تمثل جميع الليبيين  1592وز يوليو يتجا
اري وبين الدول الممثلة في المجلس االساااااااااااتشاااااااااااا، هذه الخطوة جداًل كبيرًا بين األطراف الليبية فيما بينها

د إلى حخذ ور وقد انتهى المجلس بعد ، حول مسااااااااااااااألاة تمثيال األقلياات األجنبياة في اللجنة التحضاااااااااااااايرية
حما المساااااااااألة الثانية فهي عدد حعضااااااااااء اللجنة و كي ية اختيارها حيث تم ، الموافقة علي تمثيل األقليات

ن يتم اختيار ممثلي برقة م، ساابعة عن كل إقليم، االتفاق حن يكون عدد حعضااائها واحد وعشاارين عضااوا
تيار يتم اخ  علي حن، النصاااارواختيار ممثلي فزان من قبل ححمد ساااايئ ، قبل األمير إدريس الساااانوسااااي

 .vممثلي طرابلس بالتشاور مع األحزاب السياسية المتواجدة على الساحة الطرابلسية
 1592) لجنة الواحد والعشاارين ( ألول مرة في السااابع والعشاارين من يوليو  اجتمعت اللجنة التحضاايرية

عضاااااااااء الجمخية الوطنية تناولت فيه بداية موضااااااااو  عدد ح  1592واسااااااااتمرت في حعمالها حتى حكتوبر 
يل الطرابلساااااااااااااايون ويقول بضاااااااااااااارورة التمث وكي ياة التمثيل حيث ظهر اتجاهان داخل اللجنة األول يتبناه

التمثيل   واالتجاه ا خر يتبناها ممثلي برقة وفزان يطالب بالتساااااوي في، النساااابي )حسااااب عدد السااااكان(
 .viنفي الجمخية الوطنية حسوة بما حدج في لجنه الواحد والعشري

 االستقالل مشرو  يتعرد حن لتخوفهم وذلك التمثيل في التساوي  بمبدح الطرابلسيون  قبل كبير جدل وبعد
 ،عضواً  تينس التأسيسية الوطنية يةالجمخ حعضااء عدد يكون  حن علي األطراف فاتفقت لإلجهاد برمته
 .األعضاء ححد وغياب حعضاء ثالثة وامتنا  صوتا عشر سبع بأغلبية القرار التصويت وتم
 ياهف ا ااالنق نام الاوياط اااوقت مامنه ذتاحخ داق والتي ةااللجن اءاحعض واجهت ياالت رى ااألخ ةاالمعضل اااااحم
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 طرابلس لوممث طالب حيث ،التعيين حو باالنتخاب يتم هل الوطنية الجمخية حعضاء اختيار كي ية مساألة
 طويال قتاو  ساااتأخذ نظرهم وجهه حسااب ألنها باتاالنتخا ورفض الجمخية ألعضاااء التعيين بمبدح  وبرقة
 غير سااااتكون  طرابلس في البريطانية اإلدارة ساااالطة تحت إجراءها حن كما ،االسااااتقالل إعالن يؤخر ربما

 حن وبعد ،ةالصاااااااحيح الديمقراطية الوسااااااايلة نظرهم في ألنها باالنتخابات فزان ممثلو طالب بينما ،نزيهة
 حيث  المطلوبة األصاااااوات لعدد المقترحين من حي يتحصااااال ولم مسااااادود طريق إلى األعضااااااء وصااااال

 تحصااااال ابينم ،واحد بصاااااوت الثلثين غالبية من حقل صاااااوتا عشااااار ثالج على الفزاني المقترح تحصااااال
 .viiحعضاء ثالثة وغياب حصوات حربعة على ا خر المقترح

 تصاالتا إجراء في ت(لب )ادريان السيد بدح المسألة هذه على التوافق وعدم السياسي االنسداد هذا حمام
 فايق عمرو لحرس بدوره والذي السنوسي إدريس ومنهم الثالثة األقاليم في السياسية الشخصيات عديد مع

 فزان حعضاء وافق االتصاالت تلك وبعد ،التعيين مقترح بقبول النصر سيئ دححم إقنا  لمحاولة شنيب
 الرئيسة اسيةالسي األحزاب على حكراً  جمخيةال في التمثيل يكون  ال حن مشترطين بالتعيين القبول على
 .viiiلرحزاب تنتمي ال التي تلك حتى الطرابلسي المجتمع فئات كل تشمل إنما

في   علي حثر االتفاق قدم كل من إدريس السنوسي وححمد سيئ النصر حسماء المعينين من برقه و فزان
بينما تأخر السيد المفتي محمد حبو  9215الموعد الذي حددته اللجنة وهو السادس والعشرين من حكتوبر 

في تقديم حسماء المعينين من طرابلس وذلك بسبب تعدد األحزاب السياسية حيث واجهته صعوبة   االسعاد
 ’تمثيل األحزاب جميعا والمستقلين في عشرين مقعدًا خاصة وحنه لم تجر انتخابات في طرابلس تبين القو

ه صاحب القاعدة الشعبية األوسع في اإلقليم وبعد مشاورات فكل منها يدعي حن، الحيييية لكل حزب
من  وخمسة، طويلة قدم المفتي قائمة ضمت تسعة رجال من المؤتمر الوطني واألحزاب المتحالفة معه

مستقلين وبذلك اكتمل عدد حعضاء الجمخية الوطنية الليبية وهي على النحو  حزب االستقالل وستة
 : ixالتالي

 أعضاء فزان ء برقة أعضا أعضاء طرابلس
 محمد عثمان الصيد عمر فائق شنيب محمد ابواالسعاد العالم

 علي المقطوف  عبدالجواد الفريطيس سالم المريض
 عبدالهادي بن رمضان الكيالني األطيو  إبراهيم بن شخبان 

 األزهر بن علي الحطماني خليل القالل علي تامر
 ون سعد بن ميد محمود بوهدمة ححمد عون سوف
 ابوبكر بن محمد عبدالكافي السمين عبدالعزيز الزقلعي

 علي السعداوي  ححمد عقيلة الكزة منير برشان
 ححمد الطبولي  عبدهللا عبدالجليل سويكر ححمد الصاري 
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 ابوالقاسم ابوقيلة حبوبكر بوذان مختار المنتصر 
 علي عبدهللا القطروني سليمان الجربي  محمد المنصوري 

 محمد العكرمي  محمد بورحيم قاري محمد الهن
 السنوسي حمادي المبروك الجيباني علي الكالو 

 علي بديوي  طاهر العسيلي عبدالمجيد كخبار
 الفيتوري بن محمد محمد علي السيفاط بوفروة عبدهللا بن معتوق 
 الشريئ على بن محمد عبدالحميد الدالف الطاهر القرمانلي

 لطاهر القذافي بريدحا رافع بوغيطاس محمد الهمالي
 منصور محمد خليفة احميدة المحجوب يحي مسعود عيسى

 المبروك علي عريبي سالم األطر  حبوبكر بونعامة
 محمد األمير طائع البيجو علي بن سليم

 طاهر محمد العالم حسين غرور محمود المنتصر

 .التأسيسية الوطنية الجمعية أعمال
 ناااااااوفمبر مااااااان والعشااااااارين الخاااااااامس الموافاااااااق السااااااابت ياااااااوم تهاجلساااااااا عقاااااااد الوطنياااااااة الجمخياااااااة بااااااادحت
 فرنسااااااا يمثلااااااون  الدبلوماسااااااي الساااااالك حعضاااااااء ماااااان عاااااادد بحضااااااور سااااااابقا بااااااالبو قصاااااار فااااااي 1592

 وقاااااد طااااارابلس حعياااااان مااااان وعااااادد بلااااات حدرياااااان السااااايد ونائاااااب األمريكياااااة المتحااااادة والوالياااااات واليوناااااان
 بأعماااااااال قاااااااامو  األساااااااعاد حباااااااو محماااااااد المفتاااااااي ساااااااماحه وهاااااااو ساااااااناُ  األعضااااااااء حكبااااااار الجلساااااااة تااااااارحس

 .xسنا األعضاء حصبر برقة من الجيباتي مبروك العضو السكرتيرية
 في لمتمثلةا مبالده في حهداف تحقيق في األعضاء لدى كبيرة ورغبة حماسه األولى الجلسة حظهرت لقد

 لعربيةا والدول دوليةال األطراف بشكر الجمخية حعمال الجلسة رئيس افتتح حيث ،واالستقالل الوحدة
 إلى ارحش ثم الليبية، القضية خدمة في قدموها التي المساعدة على المتحدة األمم ومندوب ،واإلسالمية

 لوالءا كلمته في مؤكدا ،التاريخية اللحظة هذه إلى الوصول حجل من عقود طيلة الليبية األمة جهاد
 .المقبل ليبيا ملك إدريس لرمير واإلخال 

 من يون الليب قدمه بما الحضااااااور مذكرا ،وحميرها برقة باساااااام كلمة  شاااااانيب عمر السااااايد ذلك بعد حلقى ثم
 كيةالمل الدولة قيام نحو والعبور الماضاااااااي صااااااافحة طي منهم طالبا لالساااااااتقالل ثمنا جساااااااام تضااااااحيات
 ملع يكلل حن هللا دعا والذي الصااااااااايد عثمان محمد حلقاها فزان كلمه جاءت ثم ،المساااااااااتقلة الدساااااااااتورية

 غائبا كان الذي بلت حدريان المتحدة األمم مفود من رسالة  الكلمات حخر  وكانت  ،بالتوفيق الجمخية
 المتحدة األمم في بمواعيد التزامه بسااااااابب الحضاااااااور عدم عن بأسااااااافه اساااااااتهلها الجمخية ساااااااكرتير تالها
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 والساااداد قوفيالت للجمخية متمنيا ،لليبيا تقديمها المزمع والمالية االقتصاااادية المسااااعدة شاااروط بخصااو 
 من انيالته برقيات تليت ،وحخيرا وساااااااااااالم بحرية للجميع الخيش تضااااااااااامن دولة بناء إلى الوصاااااااااااول في

   .xiاألمريكية المتحدة والواليات وفرنسا بريطانيا
 لك من حربعة عضوا عشر اثني من مكونة لجنة تشكيل اقتراح تم 1592 نوفمبر 07 الثانية الجلسة وفي
 اختيار نفسها ةالجلس في تم كما ،عليها التصويت تم الثالثة الجلسة وفي ،ليةالداخ الالئحة لوضع إقليم
 فزان من الصيد عثمان ومحمد برقة من شنيب وعمر الوطنية للجمخية رئيسا االسعاد حبو محمد السيد
 ويحيى فزان نم سكرتيراً  محمد وطاهر برقة من سكرتيراً  الجربي سليمان اختيار تم كما للرئيس، نائبين

 الجمخية. مكتب باسم يعرف ما جميعا هؤالء شكل وقد طرابلس عن سكرتير مسعود نب
 وحتى م1592 نوفمبر من والعشرين الخامس يوم من امتدت جلسة وحربعين ثالثة الوطنية الجمخية عقدت

 : ا تي النحو على وهي بها حنيطت التي المهمة انجاز خاللها استطاعت م،1591 نوفمبر من السادس
  .الدولة شكل تحديد :الً أو 

 من داولهات تم انه إال الدستور وضع حثناء تناقش حن المفترد من كانت المسألة هذه حن من الرغم على
 هذه حول الجمخية داخل اتجاهان البداية منذ ظهر وقد ،1592 ديسمبر من الثاني في الثالثة الجلسة
 في ألنها ( فيدرالياً  ) اتحادياً  الدولة شكل ن يكو  حن طالبوا حيث وفزان برقة حعضاء يضم األول ،القضية
 الموحدة الدولةب وينادي االتحادي النظام يرفض الثاني واالتجاه ،الليبية للحالة المناسب النظام هو نظرهم
 ذلك يف وحجتهم الوطني المؤتمر لحزب المنتمين حولئك من خاصة طرابلس ممثلي االتجاه هذا ويمثل

   .xiiاالقتصادية الموارد قلة تعاني ليبيا مثل دولة مع يتماشى ال الفيدرالي النظام حن
 هذا في يةالحييي المصلحة حصحاب وفرنسا بريطانيا من بتشجيعو  وفزان برقة في اإلخوة إصرار اموحم

 االتحادي نظامبال القبول من البد انه الطرابلسيون  رحى اإلقليمين، في مصالحهم لهم يضمن والذي النظام
، مع االعتقاد بان القبول بهذا النظام االتحادي خطرًا على استقالل البالد الخالف هذا يشكل ال حتى

 سيكون الخطوة األولى في وحدة ليبيا الكاملة. 
ومع إقرار الجمخية الوطنية النظام الفيدرالي خرجت مظاهرات رافضة في طرابلس في الثالث والعشرين 

اليبض على بعض قادتها بحجة عدم حصولها على  من يناير واستمرت حتى اليوم التالي حيث تم
شهر على وثالثة ح ححدهمترخيص من اإلدارة البريطانية وحكم على اثنين منهم بالسجن ستة حشهر على 

  xiii.ا خر وغرامة مالية على اثنين آخرين
 .إقرار الملكية كنظام حكم :ثانياً 

 المهدي إدريس محمد األمير إعالن 2159 ديسمبر من الثاني في باإلجما  الوطنية الجمخية قررت
 فيها شكر رسالةب عليها رد وصلته وعندما بقرارها، تعلمه رسالة له حرسلت وقد ،البالد على ملكا السنوسي
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 عن الرسمي الناإلع تأجيل يفضل انه غير ،العر  اعتالء لقبول واستعداده ،الكبيرة ثقتهم على الجمخية
 .والدستورية واإلدارية السياسية الخطوات من تهاءاالن يتم حتى الحالي تالوق في ذلك

ألعضاء ا ، وقد حبدىم قررت الجمخية إرسال وفد لتسليم الملك وثيقة البيعة1592بر وفي الرابع من ديسم
من  17، وفعال تكون الوفد من حعضاء الجمخية جميعا حيث التقوا بالملك في جميعا رغبتهم في الذهاب

مة من حمثال بشير السعداوي رئيس حزب المؤتمر الوطني والساقزلي ديسمبر، وبحضور شخصيات مه
رئيس وزراء برقة وعدد كبير من األعيان قدمت له الوثيقة فأعلن قبولها ومباشرة سلطاته الملكية والدستورية 

 .xivبمجرد إقرار الدستور بصورة نهائية
 .الوطني ثالثا: إقرار العلم

كون من مت العلم الوطني مرسومًا على الورق  يب مقترحا لشكلفي الجلسة الرابعة قدم السيد عمر شن
ثالثة حلوان األحمر واألسود واألخضر معه هالل ونجمة بيضاء في منتصف الجزء األسود وقد حعلمهم 

 .xvبأن الملك حبدى موافقته على هذا التصميم الذي عرد عليه وبذلك حقرت الهيئة هذا االقتراح
 .لية والحكومة المؤقتة للمملكة الليبيةتشكيل الحكومات المح ابعا:ر 

مناقشة تشكيل حكومات  1591من فبراير  01باشرت الجمخية الوطنية في جلستها الثانية عشر في 
وقد قررت  ،وطنية محلية مؤقتة في كل من طرابلس وبرقة وفزان لتسلم السلطة من اإلدارتين القائمتين

كما قررت حن يقوم الملك بنفسه باالتصال ، ن الملكحن يكون اختيار الشخصيات في هذه الحكومات م
بالسلطات القائمة باإلدارة في طرابلس وفزان من حجل تمكين هؤالء المختارين من تسلم صالحياتهم 

وقد جرى  ،ومزاولتها توطئة لييام الدولة الليبية االتحادية في الوقت المحدد بموجب قرار األمم المتحدة
فوافق عليه سبعة وحربعين عضوا بينما عارضه ثالثة حعضاء وامتنع ثالثة عن التصويت على هذا القرار 

وقد رد الملك على رسالة الجمخية بالموافقة والبدء باالتصال باإلدارتين االنجليزية في طرابلس ، التصويت
 والفرنسية بفزان بهذا الخصو  من اجل تسلم السلطة المحلية مهامها من اإلدارتين.

وضع على جدول  1591خامسة عشر التي عقدت بتاريخ الخامس عشر من مارس وفي الجلسة ال
 ،وقد تأجل البث فيها بسبب تأخر إقرار حكومة فزان، األعمال مناقشة تشكيل الحكومة الليبية المؤقتة

وبما حن قرار األمم المتحدة يفود الجمخية الوطنية تأليئ الحكومة الليبية فقد قررت الجمخية إرسال وفد 
كون من ثالثة حعضاء من كل إقليم وقابلت الملك و حطلعته على حسماء األشخا  المرشحين والذين مت

ة وقد قسمت المناصب على األقاليم الثالث، فنالت ثقة الملك، وقع عليهم االختيار في الحكومة الجديدة
مر الذي آثار ألوحقيبتين لبرقة ومنصب وزير دولة لفزان ا، فحصلت طرابلس على ثالثة حقائب وزارية

قد وافق الملك و ، ممثلي فزان في الجمخية التأسيسية وطلبوا في كتاب للملك إسناد حقيبة وزارية لفزان
 ة اات الحكوماذلك حصبحاوب xviةام وزارة الصحاة بتنفيذه فأسندت لهاس الحكوماد رئيام وحوعز للسياى طلبهاعل
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 : xviiاالتحادية المؤقتة تتكون على النحو التالي
 طرابلس رئيس الوزراء صرد المنتمحمو  -1
 طرابلس ةوزير المالي منصور قدارة -0
 طرابلس وزير المواصالت إبراهيم بن شخبان  -3
 برقة وزير الخارجية علي الجربي  -2
 برقة وزير الدفا  الوطني عمر شنيب -9
 فزان وزير دولة ثم وزيرًا للصحة محمد عثمان الصيد  -6
 .وضع الدستور خامسا:

ابعة التي ففي الجلسة الر ، مال التي حنجزتها الجمخية الوطنية هي وضع الدستور الليبيلعل من حهم األع
عقدت في الرابع من ديسمبر قررت الجمخية تشكيل لجنة لصياغة الدستور تكونت من ثماني عشر 

وقد باشرت هذه األخيرة عملها  في السادس من ديسمبر حيث بادرت في ، xviiiعضوا ستة من كل إقليم
 واختيار منير برشان مقرر لها يساعده في هذه، تها اختيار رئيس لها هو السيد عمر شنيبحول جلسا

  (لجنة فرعية سميت ) بمجموعة العملولكي تسر  اللجنة من عملها قامت باختيار ، المهمة حبوبكر ححمد
ادي وقد بدحت األخيرة حول جلساتها في الح.xixمهمتها وضع حجزاء من الدستور وعرضها على اللجنة

م مستعينة بالمستشار القانوني للسيد ادريان بلت الذي قام بإحضار عدد من 1592عشر من ديسمبر 
 ،الدساتير العربية واألجنبية خاصة تلك التي تتبنى النظام االتحادي لالستئناس بها في وضع مواد الدستور

قدت لجنة وقد ع، قرارهوبعد عقدها ستة وتسعين اجتماعا كلما حنجزت فصال ترسله للجنة الدستور إل
تقوم هذه  ثم، الدستور حربع وعشرين اجتماعا حقرت من خاللها غالبا ما حوردته لجنة العمل دون تعديالت

 األخيرة بإحالة ما تم إقراره من فصول الدستور للجمخية الوطنية لمناقشتها.
م  1591لعاشاار من ساابتمبر بدحت مناقشااة الدسااتور داخل الجمخية في الجلسااة الثامنة والعشاارين بتاريخ ا

حيث عرضاااااااااات حول فصااااااااااول الدسااااااااااتور التي تتضاااااااااامن شااااااااااكل الدولة ونظام الحكم وحقوق الشااااااااااعب 
ثم اسااتمرت الجمخية في مناقشااة باقي الفصااول ، واالختصاااصااات االتحادية والمشااتركة والساالطات العامة

دراليين الفياا حيااث ظهرت خالفااات كبيرة على كثير من المواد الاادسااااااااااااااتوريااة بين تيااارين رئيسااااااااااااااين همااا
والوحدويين احتاجت الجمخية لوقت طويل ومفاوضاات شااقة بين األطراف لالتفاق عليها ومن حمثلة تلك 
المواد تلك المتعلقة بالساالطات االتحادية والساالطات المحلية حيث حصاار الفيدراليون على توساايع ساالطات 

فيدراليون إلى جعل سااالطات وسااالطات الملك حيث تحمس ال، الواليات على حسااااب السااالطات االتحادية
الملك مطلقة في اتخاذ بعض القرارات مثل إبرام المعاهدات واعالن الحرب غير حنها قوبلت بالمعارضاااة 
من الوحدويين ليصاااال الطرفان إلى اتفاق بأن تكون تلك القرارات من صااااالحية الملك شاااارط المصااااادقة 
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مسااااااااائولة حمام الملك بينما طالب آخرون  ، كما طالب البعض بأن تكون الوزارةxxعليها من مجلس األمة
ومن القضااااااااااايا التي حثارت جداًل .xxiبأن تكون مساااااااااائولة حمام مجلس النواب وهذا ما اسااااااااااتقر عليه الرحي

وحخااذت وقتااًا طوياال في النقااا  هي مساااااااااااااااألااة اإليرادات الجمركيااة والى من تؤل للحكومااة المركزيااة حو 
مع الساااااااااااااايااد بلاات تم االتفاااق حن تؤل للحكومااة  للحكومااة المحليااة وفي نهااايااة المطاااف وبعااد التشااااااااااااااااور

 .xxiiالمركزية
ومن المسائل التي اختلف عليها حعضاء الجمخية مسألة الهجرة للبالد حيث ادعى الفيدراليون حن إعطاء 

ل تم حل ، وبعد نقا  طويتهاهذه الصااالحيات للحكومة المركزية يساامح بدخول األفراد للوالية دون موافق
 الحيات الهجرة للحكومة المركزية شرط موافقة الوالية. المسألة بأن تستمر ص

حما القضية األكثر جدال بين حعضاء الجمخية الوطنية والتي كادت حن تعصف بوحدة البالد وايقاف 
التطور الدستوري هي مسألة اختيار العاصمة حيث طالب البرقاويون حن تكون بنبازي هي العاصمة 

ر وحن وضعها كعاصمة سيساعدها على النهود والبناء إلى جانب حن بحجة حن المدينة تعاني من الدما
طرابلس مليئة باألجانب ويقصدون هنا اإلدارة البريطانية وااليطاليين، غير حن الطرابلسيون ومعهم 

 .ة للبالدمالفزانيون رفضوا ذلك معتبرين حن طرابلس ببنيتها التحية ومبانيها هي األفضل كي تكون عاص
طراف بموقفها وفشااااال حعضااااااء الجمخية للوصاااااول إلى اتفاق تقرر إنشااااااء لجنة مشاااااتركة حمام تمساااااك األ

ضااامت رئاساااة الجمخية ومجموعة العمل والمفود ومساااتشااااره القانوني إليجاد حل لهذه المعضاااالة التي 
حخرت اساتكمال مشارو  الدساتور ،ومع تعنت األطراف اقترح المفود حذف مسألة تحديد العاصمة من 

ت وفي هذه األثناء شاااااااااعر ، غير حن هذا المقترح قوبل بالرفض، مقر الحكومة االتحادية الدساااااااااتور وذكر
بريطانيا والواليات المتحدة األمريكية بخطورة الموقف فبدحت تعقد اتصااااااالتها عن طريق قناصاااااالها الذين 

 –لها مالمكان الذي انتقلت إليه الجمخية الوطنية مؤخرا الستكمال ع -حضروا من طرابلس إلى بنبازي 
وبعد لقاء  ،مع الليبيين إلقناعهم بتسااااااااااوية خالفاتهم واالسااااااااااتما  لرحي الملك إدريس والحكومة والمفود

المفود والملك واقتراح عدة حلول توافيية تم االتفاق على تساااااامية طرابلس وبنبازي كعاصاااااامتين للملكة 
    .xxiiiالليبية

 .سادسًا: إقرار قانون االنتخابات
باإصاااااااااااااادار قاانون االنتخابات خال الجمخياة الوطنياة األول يرى حن تقوم الجمخياة لقاد كاان هنااك رحيين دا

شااااااااااااااته ون على الجمخية لمناق، والرحي الثااني يرى حن يؤول األمر للحكومة المؤقتة ثم يعرد القانواقراره
 ، فقاامات الحكوماة بادورهاا بتاأليئ قاانون االنتخابات وساااااااااااااالمتهوقاد تم االتفااق على الرحي الثااني، واقراره

. حيث قامت بتشاااااااااكيل لجنة عمل لالطال  م1591الواحد والعشااااااااارين من حكتوبر للجمخية الوطنية في 
 .مشرو  القانون وتقديم تقرير حولهعلى 
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بعد حن و ، قامت اللجنة بالتواصااااال مع السااااايد بلت ومساااااتشااااااريه لالساااااتفادة من مالحظاتهم حول القانون 
ا دورها قامت بمناقشاااااته طيلة سااااابع جلساااااات دار خاللهحنهت عملها قامت بتقديم تقريرها للجمخية التي ب

العديد من المناقشااااااااات خاصااااااااة حول المالحظات التي قدمها الساااااااايد حدريان والتي تمثلت في ساااااااالطات 
خابية والتساااااوي في اإلجراءات بين الدوائر االنت، المراقب العام والمراقبين اإلقليميين ومساااائولي التسااااجيل

مطلوب من كل مرشااااااااح إيداعه وغيرها من المالحظات، وفي نهاية األمر والمبلغ ال، الري ية والحضاااااااارية
حقرت الجمخية الوطنية القانون بصاااااورته النهائية في جلساااااتها الثالثة واألربعين التي وافقت الساااااادس من 

 .xxivم1591نوفمبر

 .الصعوبات التي واجهت الجمعية الوطنية
قسااااااامين األول يتعلق بصاااااااعوبات ة إلى التي واجهت الجمخية الوطنينساااااااتطيع حن نلخص الصاااااااعوبات  

عض الدول ، وصاااعوبات خارجية تتعلق بدور بليبي والتركيبة الساااياساااية للمجتمعداخلية تتصااال بالواقع ال
 :ية الليبية وهي على النحو التاليفي القض

تتمثل الصاااااااعوبات الداخلية في االنقساااااااام داخل الصاااااااف الوطني بين تيارين رئيساااااااين هما التيار  -1
مثله ممثلي برقة وفزان والتيار الوحدوي الذي يمثله معظم ممثلي طرابلس خاصاااااااااااة من الفيدرالي ي

ره ، وكال التيارين وجدا من يناصالذي يقوده السايد بشاير الساعداوي  حنصاار حزب المؤتمر الوطني
في المقابل و ، من الدول فالتيار الفيدرالي تلقى دعما من دول بريطانيا وفرنسااااااااااااا والواليات المتحدة

 .مصر وبعض الدول العربية واإلسالمية تدعم التيار الوحدوي  كانت

ول فنجد د، انقساااااااااام الموقف الدولي من الجمخية الوطنية بين مؤيد ومعارد للجمخية ومخرجاتها -0
مثل مصااااار والعراق ولبنان والساااااعودية وساااااوريا واليمن وبعض الدول واإلساااااالمية مثل الباكساااااتان 

ية بهذه الصااااااااورة بل وصاااااااال بها األمر إلى الطعن في تعترد على تكوين الجمخ xxvواندونيساااااااايا
كما حن  ،شاااااارعيتها وحجة هذه الدول حن الجمخية غير منتخبة وبالتالي غير ممثلة للشااااااعب الليبي

كماا انتقادت هذه الدول النظام الفيدرالي ، xxviالتعيين فيهاا لم يرا  التمثيال الحييقي لعادد السااااااااااااااكاان
هااذا  وان إقرار مثاال، ال على المجتمع الليبي المتجااانسالااذي حقرتااه الجمخيااة واعتبرتااه نظااامااا دخي

ي ف، النظااام هي مؤامرة غربيااة البرد منهااا تكريس مصاااااااااااااااالح هااذه الاادول في هااذا البلااد العربي
المقابل دافعت دول مثل بريطانيا وفرنساااا والواليات المتحدة األمريكية عن تكوين الجمخية الوطنية 

مة في ساابيل إتمام العملية الدسااتورية واعالن االسااتقالل، ومخرجاتها واعتبرت ما حنجزته خطوة مه
لاذا فقاد وقفت هذه الدول في الجمخية العامة مع الجمخية الوطنية وحوصاااااااااااااات ممثليها بضاااااااااااااارورة 

 .xxviiبأعمال الجمخية الوطنية ومحاربه ما حسمته الدعاية المصرية اإلشادة
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هم الج وحربعين جلسة تمكنت من وضع ح مما تقدم نستطيع القول إن الجمخية الوطنية التأسيسية بعد ث
ها في عوامل نستطيع إيجاز لبنة في بناء الدولة الليبية الجديدة وهي إقرار الدستور وذلك بسبب عدة 

 ا تي:
حن يضيع  وذلك خوفا من ،ضايا الخالفيةالتنازالت التي قدمها الليبيون لبعضهم في كثير من الق -1

روا كل ما قاموا به من تنازل هو من حجل نيل االستقالل بسبب خالفاتهم لذا فقد اعتب االستقالل
 .والمحافظة على وحدة بالدهم

وجود شخصيات محورية في األقاليم الثالثة يلجأ لها المفود العام السيد بلت وحعضاء الجمخية من  -0
اجل التقريب في جهات النظر عندما تصل األمور لطريق مسدود ومن هذه الشخصيات إدريس 

برقة وححمد سيئ النصر في فزان وبشير السعداوي و السيد المفتي محمد حبواالسعاد  السنوسي في
 .وعدد من الشخصيات الحزبية في طرابلس

اتصال الجمخية الوطنية التأسيسية باألطراف الدولية خاصة تلك التي اعترضت على تكوين الجمخية  -3
ثال ذلك ذهاب وفد من الجمخية و مخرجاتها من اجل إيضاح الصورة الحيييية للواقع الليبي وم

برئاسة رئيسها ونائبيه حيث التقى بالمسؤلين المصريين ورؤساء الوفود العربية بالجامعة العربية قدم 
وسبب جعل  ،خاللها الوفد مذكرة توضيحية بين فيها حسباب االختيار ألعضاء الجمخية بدل انتخابهم

درالي كما دافع الوفد عن إقرار الجمخية النظام الفي، ةالتمثيل متساويا بين األقاليم الثالج في الجمخي
 .وان ليبيا بهذه المساحة الكبيرة تحتاب لمثل هذا النظام، باعتباره حسب رحيهم مطلبا شعبيا

 المصادر:
 ،مركز دمشق لربحاج والدراسات، دور الجمخيات التأسيسية في عملية وضع الدستور، حسن مصطفى البحري  -

 5  ، م0216
 المركز الديمقراطي العربي للدراسات اإلستراتيجية واالقتصادية، نشأتها وتعديلها ونهايتها، الدساتير، مد رجب سماقمح -

 16 - 19  ، م، والسياسية
-  Year Book Of The United Nation 1948 – 1949. p. 275 -276 . 
، واشنطن، األمريكان من حجل الحرية –ليبيين مؤتمر منظمة ال، م1591القوى السياسية وراء دستور ، محمد بالروين -

  3  ، م0226يونيو 
 311  ، م1591القاهرة ،، مكتبة النهضة المصرية، قضية ليبيا، محمود الشنيطي -
الجزء  ،ترجمة محمد زاهي بشير المبيربي، حالة تفكيك ممنهح لالستعمار، ، استقالل ليبيا واألمم المتحدةتادريان بل -

  919  ، 022، لدراسات المتقدمةت مجمع ليبيا لمنشورا، الثاني
الدار  ،مطابع النجاح الجديدة، محطات من تاريخ ليبيا، مذكرات محمد عثمان الصيد ) رئيس الحكومة الليبية األسبق ( -

 60 - 61  ، م1556، 1ط، البيضاء
 968 -967  ، المصدر السابق، استقالل ليبيا واألمم المتحدة، ادريان بلت -
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 09ولى الجلسة األ، م1591- 1592جموعة محاضر الجمخية الوطنية التأسيسية الليبية ولجنة الدستور المنبثقة عنها م -
 1  ، م1592نوفمبر 

 152- 153  ، م1566بيروت ،، دار الثقافة، ليبيا الحديثة دراسة في تطورها السياسي، مجيد خدوري  -
) ، ،الجز األول 1591مراسالت تتعلق بليبيا من يناير إلى ديسمبر ، بريطانيةوزارة الخارجية ال، وثائق بريطانية منشورة  -

مارس  12-13اجتما  في مقر الحكومة البريطانية بحضور رئيس الوزراء البريطاني ورئيس الوزراء االيطالي يومي 
1591  ،  6 

 6 ، 1592 ديسمبر 2الجلسة الرابعة ، مجموعة محاضر الجمخية الوطنية التأسيسية الليبية -
 70 -71  ، المصدر السابق، محمد عثمان الصيد -
، ،الجز األول 1591مراسالت تتعلق بليبيا من يناير إلى ديسمبر ، وزارة الخارجية البريطانية، وثائق بريطانية منشورة -

 ،ومة ليبية (بعنوان إنشاء حك، 1592ابريل  6سري ) رسالة من السيد بالكلي إلى السيد موريسون في  71وثيقة رقم 
  8. 

 13 ، 1592ديسمبر  2الجلسة الرابعة ، مجموعة محاضر الجمخية الوطنية التأسيسية الليبية -
 193 ، 1592ديسمبر 6الجلسة األولى للجنة الدستور ، مجموعة محاضر الجمخية الوطنية التأسيسية الليبية -
 65المادة ، دستور المملكة الليبية المتحدة -
 86المادة ، الليبية المتحدة دستور المملكة -
 021  ، المرجع السابق، مجيد خدوري  -
 188المادة ، دستور المملكة الليبية المتحدة -
الجز  ،ميالد دولة االستقالل، صفحات من تاريخ ليبيا السياسي، ليبيا بين الماضي والحاضر، محمد يوسف المقريئ -

 073  ، 0217، يابريطان، حكسفورد، مركز الدراسات الليبية، األول
- Year Book Of The United Nation 1950. p. 349 
 م 11591-3-17الجلسة األولى بتاريخ ، ( 12الدورة العادية ) ، المسألة الليبية، وثائق الجامعة العربية -
وثيقة ، المجلد الخامس، م1591الشرق األدنى وافريييا ، العالقات الخارجية للواليات المتحدة، الوثائق األمريكية المنشورة -

SD/C.1/374 ، ورقة معدة بوزارة الخارجية بخصو  موقف الواليات المتحدة من التقرير المقدم من مفود األمم المتحدة
 1321 - 1339،   1591حكتوبر  5واشنطن ، بليبيا للجمخية العامة

فبراير  –ناير ي، الدول العربية بالقاهرة تقرير مفصل عن جهود ومهمة وفد الهيئة التأسيسية الليبية لدى رؤساء وفود -
 19- 1القاهرة   ، مطبعة التقدم، م1591
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  معاناة الرقيق يف أفريقيا ما بني القرنني الخامس عرش والسادس عرش

 شاقان حسن املربوك

 ليبيا-جامعة بين وليد
 

.   
 المقدمة:

س قبل اإلسالم، وقد كانت مباحة بين تعد ظاهرة استخباد البشر من الظواهر القديمة التي كانت تمار 
البشر، وهي سلب لحريات الناس بحيث تهيمن مجموعة من البشر على مجموعات حخرى، وتستخدمها 
في جميع األعمال، كما يحق للسيد المالك للعبد حو الرقيق حن يؤجره حو يرهنه حو يبيعه، ويعد الرقيق هو 

بيره من بني جنسه، وعندما جاء اإلسالم كانت هذه شخص محروم األهلية، ومسلوب الحرية، ومملوك ل
الظاهرة سائدة في مكة وباقي البالد العربية، فعمل على تقنينها والبائها تدريجيًا حتى حنها صارت من 

 (1)الماضي.
لكن العالم غير اإلسالمي لم تنته منه، وظلت تمارس إلى وقت قريب خاصة في قارة إفريييا حي: بين 

لسمراء، ولإلسالم شواهد كثيرة تدل على نبدها، حيث حث منذ ظهوره على عتق الرقيق حصحاب البشرة ا
كما فعل سيدنا حبوبكر الصديق بعد حن اشترى سيدنا بالل بن رباح واعتقه، وكان العتق من األعمال التي 

ِو ِفَي َحيا  َلِكن ُيَؤاِخُذُكم ِبَما َكَسَبتا َماِنُكما وَ تقرب إلى هللا سبحانه وتعالى حيث قال: ))الم ُيَؤاِخُذُكُم َّللّاُ ِباللمبا
َسِط َما َعاُم َعَشَرِة َمَساِكيَن ِمنا َحوا اَرُتُه ِإطا ِليُكما َحوا تُ  ُقُلوُبُكما َوَلِكن ُيَؤاِخُذُكم ِبَما َعقمدتُُّم اأَلياَماَن َفَكفم ِعُموَن حَها طا

ِريُر َرَقَبةٍ  َوُتُهما َحوا َتحا  .(2) (( ِكسا
لم الذي رفض اتبا  اإلسالم كان حريصًا على مزاولة هذه الظاهرة واستخباده للبشر، وكانت ولكن العا

قارة إفريييا هي األكثر تضررًا بين قارات العالم وذلك لعدة حسباب منها: حن حغلب دول تلك القارة فقيرة 
دية لذوي القوة الجس كما حن انتشار الجهل والمرد بين سكانها زاد من تفاقم المشكلة، باإلضافة إلى حن

 البشرة السمراء حفضل من غيرهم من البشر، زد على ذلك عدم تجانس سكان القارة مع بعضهم.
 أصول ظاهرة الرق في إفريقيا:

 الرق هو اقتناء للبشر كمتا  خا  من قبل حناس آخرين، واالسترقاق في بداياته كان وسيلة للتحكم في
غير حنه  (3) ساااااااتخدامهم وسااااااايلة للعمل في المرافق اإلنتاجيةحسااااااارى الحرب والمجرمين والسااااااااخطين، وا

ساااااااارعان ما تحول اسااااااااترقاق البشاااااااار إلى تجارة رائجة بين المناطق، ومن بين من عمل في هذه التجارة 
بعض مناطق الخليج العربي، خاصاة العراق إبان العصار الخباساي، وكانت السافن العمانية هي الوسيط 

                                                           
 .30-31م، ص 0776( حميد دوالب ضيدان، الجذور التاريخية للصالت العربية اإلفريقية، مركز البحوث والدراسات التاريخية سبها، 1)

 (.70ية )( سورة المائدة، اآل2)
 .6( دونالد.وايدنر، تاريخ إفريقيا جنوب الصحراء، ترجمة علي أحمد فخري، شوقي عطا هللا الجمل، دار الراوي بيروت )د.ت( ص 3)
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كز احتياجها، وحصبحت مناطق شرق إفريييا من حهم حماكن التصدير لهذه الذي وفر هذه السلعة إلى مرا
 السلعة.

وقد ساعد في تطوير هذه التجارة النمو االقتصادي الذي شهدته منطقة الخليج العربي، حيث كانت 
الموان  في تلك المناطق بحاجة إلى األيدي العاملة للعمل في تفريغ وشحن السفن القادمة إلى الخليج 

 (1) ارجة منه، ومن هنا حصبحت هذه المناطق من حهم مراكز استيراد الرقيق ا تي من شرق إفريييا.والخ
كما تم استخدام العديد من األرقاء في استصالح األراضي الزراعية خاصة في مدينتي الكوفة والبصرة 

 اللتين شهدتا نموًا واتساعًا في ححيائها، وصارت سوقًا مهمًا للسلع.
فن العمانية تنطلق إلى إحضار العبيد إال بعد اتفاقها مع بعض اليبائل اإلفرييية التي كانت لم تكن الس

تقوم بجلب العبيد من البابات، كيبائل البانتو اإلفرييية والتي بدورها تحضرهم إلى السواحل، ومن ثم يقوم 
ي الخليج، يدي العاملة فالتجار العمانيون بشرائهم وتحميلهم على متن سفنهم إلى المناطق المحتاجة لر

وكنتيجة لحسن معاملة التجار العمانيين للرقيق فقد ترتب على ذلك اعتناق عدد كبير منهم للدين اإلسالمي 
 (2) الحنيئ، والعمل في الجيو  اإلسالمية.

ومع هذا ما إن يصلوا إلى مناطق العمل حتى يتم استباللهم من قبل حصحاب األراضي الزراعية والتجار 
حاب الحرف ومن هنا يتحولون إلى عبيد محرومين من الحقوق، ومهمتهم تتمثل في إيجاد المنتوب وحص

الزائد لآلخرين، وحصبحوا مصدرًا للثروات، وحصبح العبد بشكل تدريجي ملكية خاصة للمستفيد ولزعماء 
 (3)العشائر.

لى د ما جاء األوروبيون إحما عن الدور األوروبي فقد بدحت تجارة الرقيق تظهر في العصر الحديث بع
القارة األفرييية وبدحوا يمارسونها بشكل واسع بعد حن تطورت وسائلهم وحساليبهم واستمر األمر إلى ما 

 (4) يقارب خمسة قرون 
يعد البرتباليون هم رواد تجارة الرقيق في العصر الحديث، وقد حخذوا من الدين المسيحي عامل تستر 

ريييا، ومن هنا برزت حهمية الساحل البربي للقارة اإلفرييية كمورد مهم لجلب وراء عملياتهم البشعة في إف
، وقد ساعدهم في ذلك قوة حسطولهم البحري، حيث بسطوا سيطرتهم عليه ومكنتهم سفنهم (5) الرقيق

 طالمزودة بالمدافع من السيطرة على العديد من الممرات المائية في العالم، انطالقاً من غرب البحر المتوس
                                                           

 .61( محمد قرقش، تاريخ اإلسالم في إفريقيا، مكتبة ابن كثير، )د.ت( ص 1)

 .613( محمد قرقش، تاريخ اإلسالم في إفريقيا، المرجع السابق، ص 2)

 .30-31( حميد دوالب ضيدان، المرجع السابق، ص 3)

الندوة التي أقامتها المنظمة العربية  ( شوووووووقي عطا هللا الجمل، دور المجتمع العربي في تطور تجارة الرقيق، مسووووووألة الرق في إفريقيا4)

 .63م، ص0781، 1، 27-29للتربية والثقافة والعلوم، تونس، 
مركز جهاد الليبيين ضد الغزو اإليطالي، طرابلس  يخ الغرب، مجلة البحوث التاريخية، العدد الثاني،( محمد رزق، قضية الرق في تار5)

 .290، ص 0783
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م دور كبير في 1219وشاط  األطلنطي، وكان الحتاللهم لمناطق سبتة القريبة من جبل طارق عام 
االنطالق إلى باقي إفريييا خاصة بعد حن حسسوا لهم بعض التحصينات في بعض الموان  الواقعة على 

بسط  ديالشاط  المبربي وحهمها: ميناء طنجة، وبحلول النصف الثاني من القرن الخامس عشر الميال
البرتباليون سلطتهم على شاط  األطلنطي المبربي بالكامل، واستخدموا مميزاته االقتصادية واالستراتيجية 
لإلعداد إلى رحالتهم البحرية حول القارة اإلفرييية، وكانت حول شحنة من الرقيق اإلفريقي إلى حوروبا 

من األمير هنري ومباركته، ثم ازدادت م بتشجيع 1221على يد البحار البرتبالي "نيونو تريستا" عام 
تجارة الرقيق في االتسا  بعد حركة الكشوف الجبرافية في إفريييا على يد األوروبيين التي كانت تساير 
النشاط االستعمار األوروبي وحهدافه، وصارت لشبونة عاصمة البرتبال تعج بالعبيد حتى قيل حن عدد 

  .عدد سكانهامن نقل إليها من الرقيق يزيد على عشر 
على يد الرحالة البرتباليين ووصولهم إلى المحيط الهندي  1259بعد اكتشاف رحس الرجاء الصالح عام 

تراجع دور البحارة العرب الذين كان لهم الفضل في ربط شرق حفريييا بالهند وبيية حسيا خالل القرنين 
ه هناك، ل إلى الهند لنقل العاب وبيعالسابع عشر والثامن عشر الميالدي وبدحت رحالت البرتباليين تص

وجلب المنسوجات والخرز الهندي وبيعه في شرق القارة األفرييية وغربها، وقد شاركهم الهولنديون 
 (1) .والفرنسيون واإلنجليز في ذلك

غير حن هذه التجارة ظلت حكرًا على البرتباليين لمدة طويلة قبل حن تنظم إليهم باقي الدول األوروبية 
 (2)ة تجارة البشر التي صارت مطمعًا لكل حوروبي.وخاص

قام البرتباليون بتأسيس شركات كبرى لتجارة الرقيق، وكانت هذه الشركات تحظى بدعم النبالء الذين كانوا 
يضفون عليها نوعًا من االعتراف داخل القارة األوروبية وخارجها، وكانوا يحصلون على مبالغ مالية مقابل 

رات اإلسبانية التي تهتم بأمر المزار  في العالم الجديد، وقد تحصلت هذه الشركات على اتصالهم بالمستعم
 (3)مراسيم البالط الملكي البرتبالي باحتكار هذه التجارة في مناطق محدودة من الساحل اإلفريقي.

صاروا و بلبت تجارة الرقيق حوب قوتها بعدما حنظمت باقي الدول االستعمارية للعمل في هذا المضمار، 
 (4)ينقلون الرقيق إلى حوروبا ثم حمريكيا الوسطى وحمريكيا الجنوبية الستباللهم في مناجم الذهب.

 حصبحت تجارة الرقيق في إفريييا من حهم الصادرات خاصة بعد حن شيدت الحصون والقال  على طول
 كان يتم جميع الزنوباركيين و الساحل اإلفريقي من قبل البرتباليين وفيما بعد الهولنديين والفرنسيس والدنم

                                                           
 .026-022( التررودني، سلسلة عالم المعرفة في إفريقيا، ص1)

 .00م، ص0772قية، سبها، ( شوقي عطا هللا الجمل، إفريقيا في حركات الهجرة السكانية، منشورات مركز البحوث والدراسات اإلفري2)

 .027( المرجع نفسه، ص3)

 .00م، ص0772( هشام نعمة فياض، إفريقيا في حركات الهجرة الثانية، منشورات مركز البحوث والدراسات اإلفريقية، سبها، 4)
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في الحصون بعد اصطيادهم بانتظار إرسالهم إلى حسواق الرقيق في حوروبا واألمريكيتين عبر المحيط 
األطلسي، وكانوا يحشرونهم في السفن كالسردين وبطريقة الإنسانية، حتى إن حعدادًا كبيرة تموت خالل 

 المياه. الرحالت عبر المحيط ويتم التخلص منهم برميهم في

 مراحل تجارة الرقيق:
 مرت هذه التجارة التي حخذت طابع العالمية بعدة مراحل عبر التاريخ:

هي التي مارسااها البحارة المبامرون والقراصااانة القادمون من حوروبا حيث كانت  األولى: المرحلة
الخامس  القرن  تمارس على نفقاتهم الخاصااة ومسااؤولياتهم دون تدخل دولهم، واسااتمرت هذه المرحلة منذ

على الرغم من استمرار هذه المرحلة فترة البأس بها من الزمن إال  (1) م1982عشار ميالدي حتى سنة 
 حنها األقل التزامًا حيث يمارسها الجميع دون احتكار من الشركات والدول.

 م حيث كان لظهور المؤسااااسااااات والجمخيات التي تحتكر هذه1982بدحت منذ ساااانة  المرحلة الثانية:
التجارة دور كبير في تحمل مسااااؤولياتها وحصاااابحت تأخذ طابعًا شاااابه قانوني وغير رساااامي إلى حن اعترفت بها 
الحكوماات فيمااا بعااد، وقاد تزعمهااا التجااار األثريااء من حوروباا بيياادة عساااااااااااااكريااة منظمااة وتزامن ذلااك مع زيااادة 

ية وغينيا لى ساواحل غينيا االستوائنشااط محالت اصاطياد العبيد داخل القارة اإلفرييية، حيث كانت مقتصارة ع
بيساااااااو، ووصاااااال األوروبيون حتى الضاااااافاف الشاااااارقية للقارة لمنافسااااااة حسااااااواق الرق العربية التي كانت تنشااااااط 

 (2)هناك.
كان التجار األوربيون يشااااترون العبيد من السااااواحل اإلفرييية بييمة تتراوح ما بين ساااابعين ومائتين فرنك 

ان يحكم الثمن مجموعة من الظروف حهمها البنية الجساااااااامية للعبد، وك فرنسااااااااي،فرنسااااااااي ومائتين فرنك 
باإلضاافة إلى كثرة الطلب، وقلة العدد، ثم يبيعونه في األسواق االفرييية واألوروبية  الصاحية،والظروف 

 (3)بثمن يتراوح ما بين حلف إلى حلفي فرنك فرنسي.

م إال إنها صااااااااااااااارت 1685ل عاام على الرغم من انخفااد تجاارة الرقيق بحلو  الثـالثـة: المرحلـة
تمارس بحرية حكبر في جميع حراضاااااااااي القارة دون اساااااااااتثناء مما حدى إلى انخفاد حصاااااااااة الشاااااااااركات 
والمؤساساة المشارفة على هذه التجارة بداية من القرن الثامن عشر الميالدي، وعلى الرغم من ذلك ظلت 

 ماليةاء تلك البضاااعة، وبظهور الرحساااالمنافسااة محتدمة بين المؤسااساااات األوروبية في التسااابق نحو اقتن
 قاارة الرقياعن تج ازلارة التناج لفكافي انجلترا وحمريكيا الشمالية، صارت هذه التجارة تخسر واصبح التروي

                                                           
 .213م، ص 2101-2106(، 3-1( عبد القادر سالماني، تجارة الرق، مجلة الناصرية للدراسات التاريخية واالجتماعية العددان )1)

 ، الصفحة نفسها.( المرجع نفسه2)

   .219( المرجع نفسه، ص3)
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 (1)قائمة في تلك الدول، وحنشأت إنجلترا مستعمرة لها في حفريييا للعبيد األحرار في سيراليون.
ييا بفضااال إنتاجية الرقيق اضاااطرت العديد من الدول آنذاك إلى منع وبعد حن تطورت الرحسااامالية في حفري

م، و"نيويورك" و"نيوجيرسي" و"بنسلفانيا" وظلت 1780م ثم "فرجينيا" 1777" فرمون جلب الرقيق حهمها " 
 (2)م.1785هذه التجارة في حضيق ذلك لعدم التزام تلك البلدان حتى عام 

 : أساليب االسترقاق ووسائله
بادئ األمر ال يمثل صااعوبة كبيرة بالنساابة للمسااتعمرين األوروبيين حيث كانت  العبيدطياد كان حمر اصاا

عملياتهم تقع بالقرب من مراكزهم التجارية، ومع الوقت وازدياد الطلب على هذه الساااالعة ا دمية، حخذت 
النساااااابة وق بالعمليات حبعادًا كبيرة، واسااااااتخدمت فيها إمكانيات ضااااااخمة وكانت هذه اإلمكانيات عامل تف

مما مكنهم من عرد حنفسااااااااااهم على األفراد  لروروبيين، خاصااااااااااة بعد اسااااااااااتخدامهم األساااااااااالحة النارية،
والمجتمعات األفرييية بساااااهولة، ولم يكن بوساااااع األفارقة مواجهة هذه األسااااالحة المتطورة في ذلك الوقت 

ن لهم التابعين والموالي بالساااااااااااايوف والحراب والرماح، ثم لجأ األوروبيون إلى االسااااااااااااتعانة ببعض األهالي
 (3)فاستخدموهم ضد بني جلدتهم.

اسااااتخدمت مجموعة من القناصااااة األفارقة الصااااطياد العناصاااار األفرييية وتقديمها لروروبيين في مراكز 
تجمع العبيد على السواحل األفرييية، وكانت هذه المجموعة تسمى "الجالبة" حي جالبة العبيد، وفي عام 

لتجارة وصااااااااار األوروبيون يزودون الجالبة باألساااااااالحة النارية السااااااااتخدامها في م زاد حجم هذه ا1932
الهجوم على القرى الداخلية، واصاطياد الشباب والبنات، كما يوجه الجالبة إلى البابات، ومناطق الرعي 

 (4)الصطياد الرجال األقوياء من األفارقة.
الذعر بينهم، األمر الذي حثر على عملت المجموعات المسااااااااالحة على إرهاب األهالي وبث الفوضاااااااااى و 

المجتمعات القريبة من السااااااااحل، وجعل الكثير منهم يفرون صاااااااوب  دواخل القارة والبابات الكثيفة بها، 
وظهر انقسااااام كبير بين األفارقة انفسااااهم نتيجة لوجود األوروبيين على الساااااحل واسااااتعانتهم بمجموعات 

الموجودة في حيديهم حصبح من الصعوبة بمكان مواجهتهم  الجالبة، خاصة وحن شدة فتك االسلحة النارية
والتبلب عليهم، كما كان للعوائد المادية من تجارة الرقيق دور كبير في انضاااااااااااااامام حعداد البأس بها من 

 .األفارقة حنفسهم للعمل بهذه التجارة وامتهانها على حساب بني جلدتهم وخاصة زعماء اليبائل
 ارتص للعمل في مزار  القطن والدخان وقصب السكر في حمريكيا وكوبا، وللطلب المتزايد على الرقيق

                                                           
  . 218( المرجع نفسه، ص1)

 .218( المرجع نفسه، ص2)

 .072م، ص0777، تاريخ افريقيا الحديث والمعاصر، المكتب الجامعي الحديث، االسكندرية، ( جالل يحيى3)

 .071( المرجع نفسه، ص4)
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هاااااذه التجاااااارة تااااادر حرباحاااااًا خيالياااااة لروروبياااااين مماااااا دفعهااااام إلاااااى اساااااتجالب حكبااااار عااااادد ممكااااان مااااان 
( إلاااااى الممتلكاااااات البريطانياااااة وحااااادها ماااااا 1726-1682الرقياااااق حتاااااى إناااااه بلاااااغ العااااادد باااااين سااااانتي )
 22ل العاااادد للمسااااتعمرات األوروبيااااة مجتمعااااة إلااااى حااااوالي يقااااارب ماااان مليااااونين ونصااااف، بينمااااا وصاااا

ملياااااون حفريقاااااي بنهاياااااة تلاااااك الحيباااااة "تجاااااارة الرقياااااق" واذا ماااااا عرفناااااا حن ماااااا يصااااال مااااان الرقياااااق يقااااادر 
مليااااون ماااان حبنائهااااا خااااالل عهااااود  82بنصااااف العاااادد يعنااااي هااااذا حن القااااارة اسااااتنزفت مااااا يقااااارب ماااان 

 (1)د ال يقل عن مائة مليون فرد.االسترقاق وهناك تقديرات حخرى تقول: إن العد
ساااانة ماااان النقاااال القسااااري والتنكياااال بسااااكان حفريييااااا ماااان  922امتااااد هااااذا العااااذاب إلااااى مااااا يقااااارب ماااان 

قبااااااال األوروبياااااااين ونقلهااااااام إلاااااااى العاااااااالم الجدياااااااد فاااااااي األماااااااريكيتين بماااااااا فاااااااي ذلاااااااك البحااااااار الكااااااااريبي، 
 والواليات المتحدة، والبرازيل واإلمبراطورية اإلسبانية. 

 ن بين األفارقة واألوروبيين في تجارة الرقيق:التعاو
ظهااااار مبكااااارًا التعااااااون باااااين األفارقاااااة واألوربياااااين إلتماااااام صااااافقات البشااااار خاصاااااة وحن األوروبياااااين لااااام 
يتركاااااوا وسااااايلة خسيساااااة إال واساااااتعملوها فكانااااات البداياااااة باااااالحرب النفساااااية باساااااتخدام القاااااوة العسااااااكرية 

يعرفهاااااااا األفارقاااااااة مااااااان قبااااااال، العمااااااال علاااااااى نشااااااار  المفرطاااااااة واساااااااتخدام األسااااااالحة النارياااااااة التاااااااي لااااااام
اإلشاااااااااعات والتفرقااااااااة بااااااااين األفارقااااااااة وخااااااااداعهم، االسااااااااتيالء علااااااااى ممتلكاااااااااتهم، ممااااااااا جعاااااااال بعااااااااض 
الزعماااااااء يااااااذعنون إلااااااى تجااااااارة الرقيااااااق مااااااع األوروبيااااااين والتفاااااااهم والتعاااااااون معهاااااام، هااااااذا وقااااااد عمااااااد 

االسااااتيالء علااااى مراكااااب  م إلااااى1960االنجلياااازي "جااااون كنااااز" عنااااد وصااااوله إلااااى ساااااحل غينيااااا ساااانة 
لتجااااارة العبيااااد بقااااوة السااااالح وبااااادل حمولتهااااا بكميااااة ماااان السااااكر مااااع األمااااريكيين، وذهااااب هااااذا األخاااار 
إلااااى حبعااااد ماااان ذلااااك حيااااث اشااااترى مجموعااااة ماااان العبيااااد ماااان ححااااد ملااااوك حفريييااااا ثاااام قاااابض بعااااد ذلااااك 

 (2)على الملك نفسه وزوجته وحاشيته واقتادهم مقيدين بالسالسل.
لمينااااااا" و"ساااااااوتومي" و"لواناااااادا" و"غااااااورى" و"رغااااااين" ماااااان حهاااااام المناااااااطق فااااااي تجااااااارة وتعااااااد مناااااااطق "ا

 (3)الرقيق التي خضعت إلى حبشع حنوا  التعذيب واهانة البشر.
عماااااااد الاااااااوكالء األوروبياااااااون إلاااااااى التعااااااااون ماااااااع زعمااااااااء اليبائااااااال األفرييياااااااة، فكاااااااانوا يباااااااادلون العبياااااااد 

ن الحدياااااااد، وحلاااااااق لرذناااااااين واألقمشاااااااة بمجموعاااااااة مااااااان السااااااالع القادماااااااة مااااااان حوروباااااااا وحهمهاااااااا قضااااااابا
كمااااا كاناااات الكحااااول التااااي تخلااااط بالماااااء  القديمااااة،والثياااااب وشااااعر الكااااالب المبرقشااااة، وبعااااض الثياااااب 

جااااازءًا مااااان هاااااذه السااااالع، ثااااام بعاااااد ذلاااااك صاااااارت البناااااادق تجلاااااب إلاااااى حفرييياااااا، وبمقابااااال هاااااذه السااااالع 
                                                           

 .296-292جع السابق، ص ( محمد رزق، المر1)

 .200( عبدالقادر سالماني، الرق، مجلة الناصر للبحوث والدراسات االجتماعية والتاريخية، المرجع السابق، ص2)

 .020م، ص0779، دار طالس، دمشق، 6( عبد السالم الترحانيني، الرق ماضيه وحاضره، ط3)
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د خاصاااااااة باااااااين "بناااااااين" والاااااااذهب والعبيااااااا رخيصاااااااة الاااااااثمن ورديئاااااااة الصااااااانع تساااااااتبدل باااااااالجلود والعااااااااب
 (1)وحنبوال".

كان السااااااحل األفريقي مقسااااامًا إلى مجموعة من القطاعات حهمها: " السااااانبال"، و"سااااايراليون"، و"غينيا"، 
و"سااااحل العاب"، و"كوالوا"، و"سااااحل الذهب"، وممالك "آرد"، و"جودا"، و"بنين"، و"سااااحل لوانبو"، وكان 

وحسااااعارهم داخل الموان  األوروبية واألمريكية وتصاااانف  لكل قطا  تصاااانيئ معين من حيث حنوا  العبيد
حنوا  العبيد الى "زنوب كابور" وهم حقوياء ويستخدمون للقتال، و"زنوب البمبارا" وهم حغبياء ولطفاء وحقوياء، 
و"زنوب الكونبو" وهم مرحون وعمال جيدون، وحفضاااااااال حصااااااااناف العبيد وكان يطلق عليهم اساااااااام "القطع 

عمارهم ما بين خمسااااااة عشاااااار وخمسااااااة وعشاااااارين ساااااانة وال يشاااااايبهم حي عيب جساااااادي الهندية" وتتراوح ح 
 (2)وصحتهم ممتازة.

كانت توضع معايير معينة عند تجار الرقيق الستبدال العبيد مع بعضهم فمثالً ثالثة حطفال ما بين الثامنة 
ون قطعة ادلوالخامسة عشر يعادلون عبدين من القطع الهندية، وطفلين ما بين ثالج وسبع سنوات يع

واحدة، وحم طفلها تعادالن قطعة واحدة، وكانت المبادالت تتم عن طريق المقايضة، كما تم اعتماد 
الوحدات الحسابية كاألونصة والرزمة والقضيب، وكانت عملة "الكورى" هي العملة المستخدمة، وهي 

 (3)لبش.ذهب خوفاً من اعبارة عن عملة صدفية ومسحون الذهب حو حبوبه ويكون التركيز على سبائك ال
كانت البضااائع الن يسااة يتعامل فيها بالذهب بينما البضااائع المتوافرة بكثرة ومن بينها العبيد وهي بضااائع 
الاادرجااة الثااانيااة، ويتعاااماال فيهااا بااالود ، والتي عااادة مااا يشااااااااااااااترون بهااا العبيااد ويبتاااعونهم، وكثيرا مااا تتم 

س الواحد من الخيل يساااااوي خمسااااة عشاااار شااااخصااااًا من المبايعات عن طريق المقايضااااة فمثاًل ثمن الفر 
 (4)الرقيق.

تبدح عمليات البيع والشاااااااااااراء بعد حن تعطي السااااااااااالطات األذن بذلك، ويتم جلب العبيد من مراكز التجمع 
ويحشااارون في مخازن تسااامى "براكيات"، ويتم فصاااال األطفال عن حمهاتهم، ومن ثم يلقى هؤالء األطفال 

، وكانت هذه العمليات تتم بمشاااركة القادة (5) يدعى المساايحيةمن قبل من في البحر بعد عملية الفصاال 
األفارقة الذين يقومون بإعدام كل من يخالفهم حو يقوم باالنتفاضاااااات ضااااادهم حو التحريض عليها، وبهذه 
اإلجراءات الصااااااارمة تظل األمور في يد الزعماء األفارقة والتجار األوروبيين وتسااااااير عملياتهم التجارية 

 كل سالسة.ب
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وعمليات شراء الرقيق كانت تتم بطريقة دقيقة حيث تفحص جميع حعضاء العبيد للتأكد من سالمتهم من 
العيوب، وبعد عمليات المعاينة والشراء يتم وشم العبد بالحديد المحمي بالنار على الصدر حو ا لية حو 

م شحنهم على متن السفن وتنطلق ، ثم يت(1) التذي بالحرف األول من اسم المالك وكنيته حي: شهرته
 الرحالت إلى خارب السواحل اإلفرييية وتبدح معاناة حخرى للعبيد سواء داخل السفن حو بعد الوصول.

 الرحلة عبر المحيط:
ثم بناء السفن التي تنقل الرقيق عبر المحيط األطلسي خصيصًا لهذا البرد، بحيث تتمكن من نقل 

 192قل مساحة ممكنة داخلها، فقد كانت السفن التي تبلغ حمولتها حكبر عدد ممكن من العبيد، وفي ح
فرد من الرقيق، وجهزت جميعها بسقاالت متتالية الواحدة فوق األخرى في  622طنًا تحمل على متنها 

شكل حرفف وال يزيد عرضها على ثالثة حقدام تقريبًا، ويقوم التجار بر  الرجال بطابق والنساء بطابق 
ألرفف، وكان من الصعب على األفراد االنتقال من مكان إلى آخر حو التحرك من مكانهم آخر على هذه ا

إال بشق األنفس حتى حنهم كانوا يقضون حاجتهم البشرية في حماكنهم، ولذلك فإن روائح هذه السفن 
، (2)وحاالتها الصحية كانت في حبشع صورة، وصارت تلك السفن بيئة صالحة لالنتشار األوبئة واألمراد

لذا ارتفعت نسبة الوافيات وكانت الجثث تلقى في مياه المحيط للتخلص منها، ومع هذا كله كانت السفن 
تحاط من األعلى بشبكات من الحديد منعًا ألي محاولة من العبيد إللقاء حنفسهم في المحيط، وفي حالة 

انت تفرغ ب بالسياط، كما كالضجر ورفع األصوات من قبل ركاب السفينة "العبيد" كانوا يواجهون بالضر 
ومن  (3) الشحنات من العبيد في وسط المحيط في حال األعاصير حو نقص المؤن من مواد غذائية ومياه

الشواهد المأساوية في البحر نورد منها على سبيل المثال ال الحصر حيث قام قائد السفينة "زونق" عندما 
بدَا في البحر من الذين كانوا يعانون المرد ع 92خاف حن يخسر سفينته وبحجة نقص المياه برمي 

 06آخرين وبعدها تم رمي بيية المرضى وعددهم  20واإلرهاق الشديد، ثم في اليوم الثاني قام بإلقاء 
 (4)عبدًا.

 222وفي مثال آخر على معاناة العبيد حيث غرقت سفينة إنجليزية تسمى "مورانت كايز" وعلى متنها 
مياًل من جامايكا وحمام استحالة إنقاذها نزل طاقم السفينة بالكامل في  11بعد عبد من إفريييا وهي على 

قوارب النجاة وحملوا معهم حسلحتهم ولجأوا إلى حقرب جزيرة لالحتماء بها وحمضوا تلك الليلة هناك وفي 
 م ااام طاقااااب، فقار ى القو اااء علااوا النساار حنفسهم وحملاااالصباح علم طاقم السفينة حن العبيد استطاعوا تحري

                                                           
( خطاب صكار العاني، دور حركات االستكشاف البحري والحركة التجارية األوروبية في تجارة الرقيق، ندوة مسألة الرق في إفريقيا، 1)
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 (1) عبدًا وقاموا ببيعهم في جامايكا. 36عبدًا وحمسكوا  326السفينة بإطالق النار عليهم وقتلوا منهم 
وناااااورد بعاااااض المصاااااادر عااااان المسااااااحات المخصصاااااة لكااااال فااااارد علاااااى ظهااااار السااااافينة فتقاااااول: إن للرجااااال 

بوصاااااات طاااااواًل، وهاااااي  8م وقاااااد 0بوصاااااة عرضاااااا و 16الباااااالغ مكاناااااًا فاااااي السااااافينة ال يزياااااد عااااان مسااااااحة 
مساااااحة حقاااال ماااان مساااااحة القباااار، وعلااااى الاااارغم ماااان ذلااااك فهناااااك عاااادد قلياااال ماااان الساااافن التااااي يحظااااى فيهااااا 
العبااااد بهااااذه المسااااافة، وكثياااارًا مااااا ينااااام العبيااااد علااااى حجنااااابهم هااااذا إذا لاااام يبقااااوا واقفااااين، باإلضااااافة إلااااى ذلااااك 

مااااا كاناااات تساااابب لهاااام جروحااااًا فااااي األماااااكن  فهاااام عااااراة دومااااًا ولاااايس تحااااتهم سااااوى األلااااواح الخشاااابية، وكثيااااراً 
الحساسااااة علااااى اعتبااااار حن السالساااال تماااازق حقاااادامهم، ولكاااان حصااااعب وحقصااااى حوقاااااتهم هااااي عنااااد سااااوء حو 
رداءة الطقااااس عناااادما يااااتم غلااااق األغطيااااة المؤديااااة إلااااى عمااااق الساااافينة فمعاناااااتهم تكااااون كبياااارة جاااادًا، وهااااام 

ينة بعااااادما خااااانقهم ذلاااااك الهاااااواء الفاساااااد، يصااااارخون مااااان األلااااام فكثيااااار مااااانهم ياااااتم نقلهااااام علاااااى ساااااطح الساااااف
، كماااااا حن عاااااددًا كبيااااارًا مااااانهم يلقاااااون بأنفساااااهم فاااااي ميااااااه (2) وآخااااارون ياااااتم حملهااااام حمواتاااااًا بسااااابب االختنااااااق

المحااااايط عنااااادما تسااااانح لهااااام الفرصاااااة باااااذلك، حماااااا البااااااقون فتحلاااااق شاااااعورهم ويجاااااردون مااااان ثياااااابهم باساااااتثناء 
شاااااارون فااااااي مكااااااان ضاااااايق ماااااان الساااااافينة، حيااااااث النساااااااء التااااااي تبطااااااى برقعااااااة صاااااابيرة ماااااان القمااااااا ، ويح

يتخبطاااااون فاااااي حماااااام مااااان الااااادماء والقااااااذورات علاااااى اخاااااتالف حنواعهاااااا وتااااادوم الرحلاااااة حاااااوالي شاااااهرين فاااااي 
عااااارد البحااااار تملؤهاااااا المعانااااااة والماااااوت واألوبئاااااة واذا ماااااا اناااااتفض العبياااااد داخااااال السااااافينة يواجهاااااون بقماااااع 

هاااااا حو إغاااااراقهم فاااااي المحااااايط حو جلااااادهم بالساااااياط مااااان قبااااال طااااااقم السااااافينة بنياااااران البناااااادق وياااااتم إعااااادام قادت
حتااااااى النزياااااائ حو شااااااق حقفيااااااتهم بالسااااااكاكين ثاااااام يضااااااعون فااااااي جااااااروحهم كميااااااة ماااااان الفلفاااااال ا الخاااااال حو 
البااااارود، وفااااي حااااال إضاااارابهم عاااان الطعااااام يعاااادم قااااادة اإلضااااراب وتقطااااع حجسااااادهم ثاااام يجباااار البييااااة علااااى 

 (3) تناول الطعام.
آخاااااار ماااااان المعاملااااااة تفاديااااااًا ماااااان االنتفاضااااااات حيااااااث ويلجااااااأ بعااااااض حصااااااحاب الساااااافن إلااااااى حساااااالوب 

يعطاااااوا للعبياااااد الفرصاااااة وخاصاااااة الرجاااااال بالصاااااعود علاااااى ظهااااار السااااافينة عنااااادما يكاااااون الجاااااو صاااااحو 
الستنشااااااق الهاااااواء وحخاااااذ قساااااطًا مااااان الطعاااااام ويكاااااون اثناااااين اثناااااين علاااااى طاااااول السااااافينة، وذلاااااك لمناااااع 

سلسااااالة مااااان الحدياااااد ياااااتم رباااااط  االعتاااااداءات علاااااى العماااااال حو رماااااي حنفساااااهم فاااااي البحااااار وياااااتم تمريااااار
وكااااان علااااى الربااااان حن يحماااال معااااه كميااااات كافيااااة ماااان المياااااه تتااااراوح مااااا  (4) طرفيهااااا بااااداعم الساااافينة

لتاااااارًا للفاااااارد الواحااااااد إال حن البااااااذاء فااااااي البالااااااب يكااااااون قلااااااياًل، وكااااااان الرقيااااااق  092إلااااااى  022بااااااين 
بوط، كمااااا تقاااادم لهاااام يتلقااااون وجبااااات ماااان المااااوز والليمااااون الحااااامض ماااان حجاااال مكافحااااة ماااارد األسااااقر 

                                                           
 .071( المرجع نفسه، ص 1)
ة لنيل درجة الدكتوراه في التاريخ م( أطروح0731-0816( سليمان عبد القادر، اإلستعمار وظاهرة الرقاق في إفريقيا السنغال نموذجاً )2)

 .072-071م، ص 2103-2101الحديث والمعاصر، جامعة وهران، الجزائر، 

 71-76( خطاب صكار العاني ، المرجع السابق، ص 3)

 .268م، ص2110 ( جون ألف، أفريقيا تاريخ قارة، ترجمة أمل أبو موسى، سلسلة ودراسات إفريقية، دار الجماهيرية للنشر والتوزيع واإلعالن4)
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الخشااااااب  جرعااااااات ماااااان زياااااات النخياااااال لمكافحااااااة األمااااااراد الجلديااااااة، وكااااااان لكاااااال عبااااااد ملعقااااااة ماااااان
مربوطااااة فااااي خسااااره، وتقاااادم لهاااام وجبتااااان: األولااااى فااااي الصااااباح عنااااد الساااااعة التاسااااعة واألخاااارى فااااي 

 (1) المساء عند الساعة الرابعة بعد الظهر.
  ان لذلك شواهد كثيرة نذكر منها على سبيل المثال الإال حن االنتفاضات لم تتوقف على متن السفن وك

 الحصر ما يلي:

من عبيد ساتومي والمنيا من الفرار من على ظهر السفينة  125م نجح 1930في سنة  -1
 "الميزريكورويا" بعد حن قتلوا حغلب طاقمها باستثناء البحارة الذين وصلوا على قارب نجاة إلى المنيا.

م من الصعود إلى حعلى السفينة "مادلبارك" وهاجموا 1791سنة  من الرقيق في 062استطا   -0
عبدًا، وقامت مجموعة حخرى على متن  032الطاقم فقام القائد بتوجيه المدافع نحوهم وقتل منهم 

السفينة "فيالجنتي" باالستيالء عليها وحجبروا طاقمها على الفرار عبر مراكب النجاة لكن السفينة 
 طرف سفينة حربية إنجليزية. تم االستيالء عليها من

عبد تم نقلهم  222م وعلى متنها 1790حادج آخر على سفينة "المارلبورغ" اإلنجليزية في سنة   -3
شخصًا من  33من المنيا عبر ساحل الذهب وساليوني عبر دلتا النيجر حيث قام العبيد بقتل 

بوني لكن نزاعًا نشب بين  وحبقوا على حياة اثنين منهم وعادوا إلى منطقة 39الطاقم من مجمو  
عبدًا ثم تولي عبيد ساحل الذهب التحكم في السفينة  58العبيد حول اتجاه السفينة حدى إلى مقتل 
 (2)ورست بهم في الميناء رفقة ححد البحارين.

كان العبيد يصلون إلى نهاية الرحلة عبر المحيط األطلسي وهم في غاية اإلرهاق والمعاناة وشدة المرد 
هم يعجزون لبعض الوقت عن الحركة نتيجة القيود التي كانت مفروضة عليهم داخل السفن حتى حن

 واألرفف.
تعددت جنسيات السفن العاملة في هذا المجال فبعد السفن البرتبالية جاءت السفن األخرى من هولندا، 

العبيد إلى  سي لنقلوفرنسا، وانجلترا، والدنمارك، وكلها كانت تجوب السواحل اإلفرييية، والمحيط األطل
 حماكن استباللهم والمتاجرة بهم.

تشااااااتد معاناة الرقيق من جديد بعد وصااااااول الساااااافن إلى العالم الجديد وتفريغ شااااااحناتها، ابتداًء من عمليات 
تفريغ شااحنات العبيد وتسااليمهم إلى المالك الذي بدوره يتفحصااهم بعد الشااراء، ويضاامن صااحتهم الجساامانية 

لى العمال في المزار ، والاذي يبدح من الصااااااااااااااباح الباكر حتى البروب، باسااااااااااااااتثناء فترة والعقلياة ثم يحولوا إ
قصااايرة من الوقت لتناول الطعام في منتصاااف النهار، ويكون ذلك في المزار  نفساااها حو في مقراتهم، وكان 

                                                           
 .219م، ص 0781( ميشيل دوفيز، أوروبا والعالم نهاية القرن الثامن عشر، دار الحقيقة، بيروت، 1)
 .211م(، المرجع السابق، ص0731-0816( عبدالقادر سالماني، االستعمار وظاهرة الرق في إفريقيا الغربية، السنغال نموذجا )2)
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لمالك ايفصال الرجال عن النسااء، ويحضار عليم االلتقاء إال إذا رغب سايدهم الجديد بذلك، وكان للسايد حو 
كاال الحقوق على العبااد، ومن حقااه معاااقبتااه بااالعقوبااات التي يراهااا في حااال عماال العبااد لم يعجبااه، وتكون 
 العقوبااة بااالجلااد حو غيرهااا من العقوبااات التي يراهااا المااالااك، وفي حااال محاااولااة الفرار حو الهرب ينزل بااالعبااد

ساااااااتخدام الساااااااالح الناري حو حتى حشاااااااد العقوبات، منها قطع إلحدى األرجل حو حصاااااااابع الرجل ويحق له ا
 (1)قتله.

 إنهاء الرق:
استمرت تجارة الرقيق بصورة حو بأخرى رغم ما مرت به دول العالم من حزمات وتفاهمات واتفاقيات لمنع 
هذه التجارة، إال حنها كانت دائمًا ما تصطدم بخرق التجار والقراصنة لهذه التفاهمات وتستمر في كسرها 

العالمية األولى، وتألفت عصااااااية األمم وحاولت إساااااادال السااااااتار على هذه التجارة  إلى حن انتهت الحرب
م، يقضااي بمنع 1506ساابتمبر  09ووقعت الدول األعضاااء في العصاابة اتفاقًا في مدينة جينيئ بتاريخ 

تجارة الرقيق والباء الرق بجميع صاوره ومظاهره وخاصة في الدول الموضوعة تحت الحماية والوصاية، 
، (2)اس هذه االتفاقية قررت الدول األعضااااااااااء اعتبار االساااااااااترقاق واإلتجار به جريمة جنائيةوعلى حسااااااااا

وتعهدت بوضاااااع عقوبات لهذا الجرم في قوانينها، وفي حعقاب الحرب العالمية الثانية وبعد حن تأساااااسااااات 
فيه تم م و 1529منظمة األمم المتحدة عقد مؤتمر في مدينة "ساااان فرانسااايساااكو" بالواليات المتحدة سااانة 

التوقيع على ميثاق األمم المتحدة والذي اتفقت فيه الدول األعضاااااااااء على إيمانها بالحقوق األساااااااااسااااااااية 
لإلنساان، وبكرامة الفرد وحقه في الخيش الكريم على هذه األرد بحرية وسااالم، وللرجال والنساااء حقوق 

 (3)متساوية.
ة اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ونص م حصدرت الجمخية العامة لهيئة األمم المتحد 1528وفي عام 

في مادته الرابعة على عدم جواز اساااترقاق حو اساااتخباد البشااار ومنع تجارة الرقيق بكافة حنواعها )وقد بلغ 
م إلى ثالثمئاة اتفااقياة ، ومع ذلاك الرق مازال مسااااااااااااااتمرًا،  1830عادد االتفااقياات التي حبرمات مناذ عاام 
 .(4)يشكوا ظلم اإلنسان إلى يومنا هذا(ومازالت تجارتها نشطة وظل اإلنسان 

 تأثير تجارة الرقيق على المجتمع األفريقي:
تمكن القراصاااااانة والتجار األوربيون خالل ثالثة قرون من تجارة الرقيق من فرد سااااااايطرتهم على كامل 

 اقمالساااااحل البربي الجنوبي، والجنوب الشاااارقي للقارة األفرييية، غير حنهم لم يسااااتطيعوا التوغل نحو حع

                                                           
 .077( يحيى جالل، المرجع السابق ص 1)

 .096عبد السالم الترمانيني، المرجع السابق، ص  (2)

 .096-096( المرجع نفسه، ص 3)
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ومجاامال القاارة ، وظلوا يجهلون تلك المناطق إلى حن تطورت الصااااااااااااااناعات األوروبية والعالمية وحفرزت 
 (1) الرحس مالية والتي بفضلها تم اكتشاف تلك المناطق المجهولة.

وبشكل  هااقتصادياتبعد اكتشاف حغلب حجزاء القارة األفرييية حدت الرحسمالية العالمية إلى التوسع في 
فزاد حجم اإلنتاب ونوعيته واتسا  الخطوط التجارية بين دول حوروبا  المجاالت،في جميع  متصاعد

 وظلت رارها،واستقوكانت على حساب نمو اقتصاديات القارة األفرييية  ،ومستعمراتها وباقي حجزاء العالم
لشرسة من قبل سنة على الرغم من المقاومة ا 222تعاني الظلم في حبشع صورة في تاريخ البشرية لمدة 

 (2)الماليين من الشعوب المستعبدة.
 التأثيرات السياسية االجتماعية:: أوالً 

حفرزت تجارة الرقيق العديد من الظواهر الدخيلة على المجتمع األفريقي فقد تخصصت بعض اليبائل في 
ى حماكن حكثر إلقنص الرجال وعلى رحسها قبيلة ) الماندينغ ( مما دفع ببعض اليبائل األخرى إلى الهجرة 

حمنًا واستقرارًا، وخاصة مناطق البابات حتى ال تطالها حيدي القناصة: وحدى ذلك إلى اختالل النظام 
 (3)السياسي االجتماعي الذي طالما حافظت عليه القارة.

كما عمل بعض رجال اليبائل األفرييية مع األوروبيين كوسطاء حو عمالء حو مساعدين للوكالء والتجار 
دى إلى ظهور الطبيية والتي بدورها ولدت فكرة الدفا  عن النفس واالنتقام عبر تحالفات قبلية مما ح

وتنظيمات عسكرية ودفع بهم االضطهاد الذي تجرعوه في السابق إلى مواجهة التجار والزعماء األفارقة، 
 (4) ر.كثواستطاعوا تحصين حنفسهم عسكريًا وتزايد هذا الكره بعد توافد األوروبيين حكثر فأ

كانت حكثر التبيرات السياسية التي ظهرت نتيجة لتجارة الرقيق واحتالل بعض حجزاء القارة هي تلك 
األنظمة العنصرية والتي قسمت المواطنين إلى بيض وسود، وحرم على السود حصحاب البالد األصليين 

موازين رد وقلبت الكافة الحقوق بينما حعطت للبيض جميع الحقوق والمميزات على حساب حصحاب األ
 (5) فصار المواطن عبدًا والمستعمر سيًد.

هناك حثار نفسية واجتماعية حثرت في الشخصية األفرييية وفي عاداتها وتربيتها وتكوين القناعات داخلها، 
فاالسترقاق كانت له حبعاد خطيرة حيث سيطرت فكرة النظرة الدونية لرفريقي وقيمته التي ال تعادل قيمة 

ان، وظهر ذلك جليًا في التعامل معه بامتهان شخصيته واهدار كرامته وتكوين الشعور بالنقص الحيو 
                                                           

( مسوعود ظاهر، موقف الرأسمالية من الرق دراسة في المنهج، ضمن كتاب مسألة الرق في أفريقيا، بحوث ودراسات المنظمة العربية 1)

 .016م، ص 0787جوان  27-29والعلوم، تونس  للتربية والثقافة
 م.2119( األمم المتحدة، تجارة الرق عبر التوسط، اليوم الدولي إلحياء ذكرى ضحايا الرق وتجارة الرقيق عبر المحيط األطلسي 2)

أبريل  03السوونة  66ية، العدد ( عبدهللا عيسووى، المحطات التجارية األوروبية عل سوواحل أفريقيا الغربية وتأثيراتها، مجلة قراءات أفريق3)

 م.2121

 .68( شوقي عطا هللا الجمل، المرجع السابق، ص 4)

 .201-206( عبد السالم الزمانيني، المرجع السابق، ص 5)
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والدونية في داخله وافقاده الثقة بالنفس وسلب إرادته وتوريثه حالة من الضعف والعجز لضمان إذعانه 
 (1)واستسالمه، وانيياده بوصفه عبدًا لسيده بل تعداه إلى حبنائهم وححفادهم.

ة إلى ذلك حنهار النظام االجتماعي واألسري الذي كان قائمًا على النظام القبلي المتماسك، الذي باإلضاف
كانت تشكل فيه القبيلة وحدة سياسية واقتصادية قائمة بذاتها والكلمة العليا فيها إلى زعيم القبيلة، وتربطها 

ية ر والتعايش السلمي بحكم الندعالقات مع اليبائل األخرى مبنية على االحترام المتبادل وحسن الجوا
بين اليبائل مع بعضها، غير حن هذا النظام حصيب بالتفكك واالنحالل جراء الحروب التي كانت دائرة 
بين حبناء اليبائل من جهة واألوربيين والمواليين لهم من جهة ثانية بهدف قنص وحسر العبيد وتهجير حكبر 

 سواق بصفتهم رقيق.عدد منهم إلى خارب البالد وبيعهم في األ
 :ثانيًا: التأثير االقتصادي

في الوقت الذي عادت فيه تجارة الرقيق على حوروبا ومستعمراتها بالفائدة، وانطلقت إلى تكوين اقتصادياتها 
وتشكلت فيها طبقة من األثرياء عملت على تمويل ودعم المشاريع الصناعية والزراعية الضخمة، كان 

القارة األفرييية لكونها حول وحكبر المتضررين من هذه النهضة، والتي جاءت ذلك بمثابة الكارثة على 
على حساب حبنائها من الطبقة القادرة على العمل واإلنتاب وهم الشباب، حيث تم تهجير الماليين منهم 

 .اضيهم إلى حوروبا والعالم الجديدعن حر 
قد حدى ، و تقرارهم إلى مناطق حكثر حمناً اس حطمت تجارة الرقيق القرى والمراعي وهجر الناس من مناطق

هذا التشتت الذي لحق بالشعوب األفرييية إلى النقص في القدرة اإلنتاجية بسبب اصطياد حعداد كبيرة من 
البشر وحخدهم كرقيق، األمر الذي حدى إلى دمار المناطق الصالحة للزراعة والرعي وترتب على هذا 

 (2) الحد األدنى للطعام الذي ال يبطي االستهالك المحلي.الدمار للنشاط االقتصادي إلى إنتاب 
بل إنها  %122ومن جهة حخرى حقق األوروبيون ثروات طائلة حيث بلبت حرباحهم نسبة قياسية بلبت 

كما قامت مجموعات حخرى من األوروبيين باالستيالء على مساحات  %022تتعداها ححيانًا إلى نسبة 
زراعة وحقامت عليها مشاريعها االقتصادية واستخدمت فيها حبناء القارة من كبيرة من األراضي الصالحة لل

 الرقيق عمااًل للبناء.
فقدت القارة األفرييية عشرات الماليين من سكانها، ومن فئة الشباب تحديدًا على اعتبارها الفئة القادرة 

تبالل تجا، وقد استبلت حبشع اسعلى العمل والمرغوبة لدى دول حوروبا ومستعمراته، واألعلى ثمنًا عند ال
من قبل حصحاب المزار  والمصانع والمناجم، وتعد هذه الفئة قادرة على العمل في جميع الظروف المناخية 

                                                           
 م.2121أبريل  03السنة  66( أشرف محمد صالح، االستعمار األوروبي وجريمة التجارة بالبشر، مجلة قراءات أفريقية، العدد 1)

م، 0779 عبد الرزاق، وشووووووقي الجمل، تاريخ أفريقيا الحديث والمعاصووووور، دار الثقافة للنشووووور والتوزيع واإلعالن، القاهرة، ( عبد هللا2)
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والحياتية الصخبة، وال تتطلب مصاريئ كبيرة يمكن حن ترهق كاهل حصحاب األعمال،  كما حنها كانت 
شع اليبائل األفرييية الموالية لهم، وكانت تجارة الرقيق من حبمصدرًا للثروة لدى التجار األوروبيين وزعماء 

الصور الي حستبل فيها اإلنسان حخاه اإلنسان، وضربت القارة األفرييية في مقتل وحوقفت نموها االقتصادي 
والثقافي، وحفسدت نسيجها االجتماعي، حيث ال زالت القارة تعاني من حثار تلك التجارة إلى يومنا هذا، 

سببًا رئيسيًا في المجاعات واألوبئة واألمراد والفقر، إنها بحق جريمة يندى لها جبين البشرية  وكانت
 هد لها تاريخ اإلنسانية مثياًل.ولم يش
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